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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

 

233. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

11.  седници одржаној 5.9.2017.године, на 

основу члана 2, члана 2а и члана 67. став 4. 

тачка 3. Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији ("Сл. гласник РС", 

бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 

70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 

62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 

61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 

101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 

108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - 

аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 

108/2016), Закључака Владе Републике Србије 

05 број: 023-3769/2017 од 04.05.2017.године и 

члана 36 Статута општине Врњачка Бања 

("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  

23/16-пречишћен текст), донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) 

ПОТРАЖИВАЊА  

НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

ОД АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ  

ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК У ОСНОВНИ 

КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о претварању (конверзији) потраживања 

насталих по основу јавних прихода од 

акционарског друштва за технолошко-

металуршку обраду ППТ-ТМО ад Трстеник у 

основни капитал овог приврдног друштва број 

400-1335/17 од 29.06.2017.године ("Службени 

лист Општине Врњачка Бања" бр. 19/2017) – у 

даљем тескту: Одлука. 

 

Члан 2. 

 У члану 2. став 1. Одлуке износ: 

''27.054.511,67'', се замењује износом: 

''11.379.974,19''. 

 У члану 2. став 2. Одлуке табеларни 

преглед: ''Структура потраживања'', замењује се 

новим табеларним прегледом и то: 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 400-1833/17 од 5.9.2017.године 

      

   ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

234. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници, одржаној дана 5.9.2017.године, на 

основу чл. 29.  Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11,88/2013 и 105/2014), чл. 

99. став 19-21. и 100.Закона о планирању и 

изградњи изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.3. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ставри у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12, 48/2015 и 

99/2015), Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.28/16- пречишћен текст и 19/17), Одлуку o 

покретању поступка за прибављање 

непокретности у јавну својину општине 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/16) за 

улицу Живојина Мишића чл.36. Статута 

Ред 

бр. 

Јавни 

приход 

Изнод дуга 

на дан 

31.03.2016.г. 

Износ 

камате на 

дан 

04.05.2017.г. 

Укупно                         

(3+4) 

1 2 3 4 5 

1. 

Порез на 

зараде 5.257.641,53 6.122.332,66 11.379.974,19 

  Укупно: 5.257.641,53 6.122.332,66 11.379.974,19 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
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општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), на 

предлог Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

бр. 46-7/16 од 12.7.2017.године,   доноси 
 

ОДЛУКУ 

О  ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ТРАСЕ УЛИЦЕ 

ЖИВОЈИНА МИШИЋА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прибавља се у јавну 

својину општине путем  непосредне погодбе 

споразумом са власником кп.бр. 967/34, 

површине 7м2, у КО Врњачка Бања власништво 

Спасић Станислав из Приштине ул.Трг 

Републике бр.6, уписане у листу непокретности 

бр.1024 за КО Врњачкој Бања.  
 

Члан 2. 

Поступак прибављања у јавну својину 

непосредном погодбом путем споразума са 

власником  из чл.1. ове одлуке спроведен је по 

тржишним условима за купопродајну цену од 

2.000,00динара/м2, постигнуту у поступку 

непосредне погодбе који је спровела Комисија 

за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, тако да за 

кп.бр. 967/34, површине 7м2, у КО Врњачка 

Бања износ 14.000,00динара, да увођење у посед 

буде по овери уговора код јавног бележника, а 

плаћање пореза на промет апсолутних права 

пада на терет општине и уз обевезу општине да 

при пројектовању и извођењу саобраћајнице у 

том делу изгради потпорним зид. 
 

 Члан 3. 

О прибављању, из претходног става овог 

члана  закључује се  уговор  у року од 30 дана од 

дана доношења ове одлуке, у противном ова 

Одлука престаје да важи. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о прибављању 

непкретности из чл.1. ове одлуке, у јавну својину 

општине у року од 30 дана од дана доношења ове 

одлуке. 

 

      Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 7/16 од 5.9.2017.године 

              ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 
235. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11.седници, одржаној дана 5.9.2017.године, чл. 

29. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/11, 88/2013 и 105/2014), чл. 99. став 19-21. и 

100.Закона о планирању и изградњи изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10- 

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14 

и 145/14), чл. 12.Закона о јавним путевима ("Сл. 

гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 

93/2012 и 104/2013) чл.3. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 

РС'', бр. 24/12, 48/2015 и 99/2015), чл.36. и  62. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.28/16-пречишћен текст), 

Одлуке о покретању поступка прибављања и 

отуђења непокретностиу јавну својину општине 

Врњачка Бања(''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.11/17) и чл.36.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст ), доноси  
 

О Д Л У К У 

О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком прибавља се и отуђује 

непокретност путем размене у јавну својину 

општине-грађевинског земљишта на кп.бр.1020/3, 

површине 90 м2 у KO Грачац, власништво 

Мајсторовић Мирослава из Грачаца, уписано у 

листу непокретности бр.462 за KO Грачац, као 

остало земљиште, за кп.бр.5598/2,површине 125 

м2  у КО Грачац, која је уписана у листу 

непокретности бр.2311 KO Грачац, као јавна 

својина општине Врњачка Бања. 

Поступак прибављања и отуђења 

непокретности путем размене, покренут је 

Одлуком о покретању поступка за прибављање 

непокретности у јавну својину општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.11/17), 

ради усаглашавања правног и фактичког стања на 

терену, које се реализује гашењем  путног 
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земљишта на кп.бр.5598/2, површине 125 м2  у КО 

Грачац и одређивањем  кп.бр. 1020/3, површине 90 

м2 у KO Грачац као путног земљишта. 
 

Члан 2. 

За прибављање непокретности из чл. 

1.нису потребна средства  из буџета Општине 

Врњачка Бања, обзиром на разлику у површини 

парцела од укупно 35м2, утврђене обавезе и 

изјаве власника кп.бр.1020/3, површине 90 м2 у 

KO Грачац да ће исплатити вредност разлике у 

површини парцела које се размењују (која 

износи 14.000,00 динара, израчунато према 

тржишној вредности процењеној од стране 

комисије Пореске управе). 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише Уговор о размени 

наведених парцела у року од 30 дана од дана 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 71/16 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

236. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11.седници, одржаној дана 5.9.2017.године, на 

основу чл. 29. став 1.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 

РС“, бр. 24/12,48/2015 и 99/2015), Одлуке о 

начину поступања са непокретностима које су у 

јавној својини Општине Врњачка Бања, односно 

на којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (“Сл.лист општине 

Врњачка Бања”, бр. 28/16-пречишћен текст и 

19/17), Одлуке Председника општине  о 

покретању поступка отуђењу непокретности из 

јавне својине oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 20/17), чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен 

текст и 16/14). и предлога Комисије за 

спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини бр. 46-67/17 од 

29.8.2017.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се  „Вода 

Синђелић“д.о.о.-РУЦ „Ждрело“, Ждрело, 

Петровац на Млави из јавне својине општине 

Врњачка Бања, по тржишној вредности, по 

спроведеном поступку јавног надметања 

непокретности која се састоји од објеката и 

земљишта на кп.бр.1125/2 КО Врњачка Бања, које 

непокретности су код  код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине и објеката комуналних 

услуга бр1.површине 1579м2, бр.2- пословна 

зграда за коју није утврђена делатнотност, 

површине у основи 108 м2; објекат бр.3- пословна 

зграда за коју није утврђена делатност, површине у 

основи 193 м2; објекат бр.4- пословна зграда за 

коју није утврђена делатност- магацин, површине 

у основи 76 м2, објекат бр.5 – помоћна зграда, 

површине у основи 163 м2 Кп.бр.1125/2, површине 

8664м2, у КО Врњачка Бања. 
  

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

36.800.000,00динара, постигнутој у поступку 

јавног надметања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини, у ком поступку је 

утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања   купац „Вода Синђелић“д.о.о.-РУЦ 

„Ждрело“, Ждрело, Петровац на Млави је у  

обавези да са општином Врњачка Бања закључи 

уговора у року од 30 дана од дана доношења ове 

Одлуке,  у противном ова Одлука престаје да 

важи, да уплати купопродајну цену у року  

предвиђеним у јавном огласу у противном 

уговор се раскида и губи право на повраћај 

депозита, да плати порез на промет апсолутних 

птава и да плати трошкове овере уговора код 

јавног бележника и друге трошкове везане за 

пренос непокретности. 
 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
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Сви услови из јавног огласа који је 

објављен у дневном листу „Политика“ од 

25.7.2017.године, обавезни су елементи уговора 

о отуђењу непокретност из чл.1. ове Одлуке из 

јавне својине Општине Врњачка Бања које је 

купац прихватио достављањем оверене изјаве 

УОП – II4836-2017 код Јавног бележника 

Драгане Милетић из Ћуприје, која чини саставни 

део пријаве бр.400-1797/17 од 24.8.2017.год 

поднете од „Вода Синђелић“д.о.о.-РУЦ 

„Ждрело“, Ждрело, Петровац на Млави, као и 

услови по питању измиривања уговорних 

обавеза и раскида уговора из Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (“Сл.лист општине 

Врњачка Бања”, бр. 28/16-пречишћен текст и 

19/17). 
   

  Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-67/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

237. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 11. седници одржаној дана 5.9.2017. 

године на основу члана 97. став 7. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 

98/13 - одука УС, 132/14 и 145/14), Националне 

стратегије за решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период од 2015. – 

2020.године („Сл.гласник РС“, број 62/15), члана 

8. став 2. Одлуке о доприносу за уређење  

грађевинског земљишта („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, број 3/17 – пречишћен текст), 

члана 20.  Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 

101/16 - др. закон), члана 36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и члана 6. 

Уговора  о реализацији стамбене изградње у 

оквиру Регионалног стамбеног програма – 

Стамбени програм у Републици Србији број 110-

487/14 и 110-488/14 од 11.12.2014.године, 

доноси 

О Д Л У К У 

о умањењу доприноса за уређење грађевинског 

земљишта за изградњу објеката за трајно 

стамбено решење најугроженијих избеглица из 

категорија утврђених Регионалним стамбеним 

програмом на к.п. број 248/4, 248/5 и 248/12 КО 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Допринос за уређење грађевинског 

земљишта, утврђен од стране Дирекције за 

планирање и изградњу, ЈП Врњачка Бања, за 

инвеститора Општину Врњачка Бања, по 

обрачунима број: 

            -35-826/16 од 20.7.2016.године у износу 

од 2.674.577,59 динара за изградњу колективног 

стамбеног објекта на к.п. број 248/12, 

             -35-834/16 од 20.7.2016.године у износу 

од 2.511.800,76 динара за изградњу колективног 

стамбеног објекта на к.п. број 248/4 и  

             -35-831/16 од 21.7.2016.године у износу 

од 2.463.754,80 динара за изградњу колективног 

стамбеног објекта на к.п. број 248/5 ,  

што у укупном обрачуну износи 7.650.133,15 

динара, умањује се у целости. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 35-7/17 од 5.9.2017. године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

238. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници одржаној 5.9.2017.године,  на основу 

члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору 

("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука 

УС) и члана 36. Статута општине Врњачка Бања 

(23/16-пречишћен текст), а на основу Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено 

време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 

2017.годину ("Службени гласник Републике 

Србије" бр. 61/2017) Владе Републике Србије, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  



 Страна 5     -   Број  23.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     6.9.2017. године 

  

 
 

У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНИОМ ОБЛИКУ 

У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 – ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 

2017.ГОДИНИ 
  

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се максимални 

број запослених у сваком организационом 

облику у систему локалне самоуправе – 

Општине Врњачка Бања у 2017.години. 
 

Члан 2. 

 Систем локалне самоуправе, у складу са 

Законом о начину одређивања максималног 

броја запослених у јавном сектору (у даљем 

тексту: Закон), чине органи јединице локалне 

самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, 

правна лица основана од стране тих предузећа, 

привредна друштва и друге организације које у 

систему локалне самоуправе имају обавезу 

пријављивања података о запосленима у 

Регистар, односно запослене чије се плате, 

односно зараде финансирају из буџета јединице 

локалне самоуправе.  

 Систем локалне самоуправе – Општине 

Врњачка Бања у 2017.г. чине следећи 

организациони облици: 

 1. Органи Општине Врњачка Бања 

директни корисници буџетских средстава: 

 - Скупштина општине 

 - Председник општине и општинско Веће 

 - Општинско правобранилаштво 

 - Општинска управа  

 2. Индиректни корисници буџетских 

средстава: 

 - Установа „Културни центар“ 

 - Установа „Др Душан Радић“ 

 - Предшколска установа „Радост“ 

 - Установа „Туристичка организација“ 

 - Установа „Спортски центар“ 

 -Општинска стамбена агенција 

 - Месна заједница Врњачка Бања  

 - Месна заједница Ново Село 

-Месна заједница Грачац 

- Месна заједница Вранеши 

- Месна заједница Вукушица 

- Месна заједница Руђинци 

- Месна заједница Подунавци 

- Месана заједница Врњци 

- Месна заједница Штулац 

- Месна заједница Рсовци 

- Месна заједница Станишинци 

- Месна заједница Отроци 

 3. Јавна предузећа 

 - ЈП „Бели извор“ 

 - ЈП „Борјак“ 

 - ЈП „Нови Аутопревоз“ 

 - ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ 

 - ЈП „Шуме Гоч“ 

 - ЈП „Белимарковац“ 
   

 4. Правна лица основана од стране јавних 

предузећа 

 - „Врући извори“ д.о.о. – зависно 

друштво основнао од стране ЈП „Белимарковац“. 
 

Члан 3. 

 У систему локалне самоуправе утврђује 

се максимални број запослених на неодређено 

време по организационом облицима и то: 

 

Ред. 

бр. 

Назив организационог 

облика 

Максимални 

број 

запослених 

за 2017.г. на 

неодређено 

време 

1 Органи општине 85 

  - Скупштина општине 0 

  
- Председник општине и 

Општинско веће 0 

  
- Општинско 

правобранилаштво 1 

  - Општинска управа 84 

2 

Установа „Културни 

центар“ 13 

3 

Установа „Др Душан 

Радић“ 9 

4 

Предшколска установа 

„Радост“ 84 

5 

Установа „Туристичка 

организација“ 9 

6 

Установа „Спортски 

центар“ 13 

7 

Месна заједница Врњачка 

Бања  0 

8 

Месна заједница Ново 

Село 0 

9 Месна заједница Грачац 0 

10 Месна заједница Вранеши 0 

11 Месна заједница Вукушица 0 

12 Месна заједница Руђинци 0 

13 

Месна заједница 

Подунавци 0 

14 Месана заједница Врњци 0 

15  Месна заједница Штулац 0 

16  Месна заједница Рсовци 0 
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17 

Месна заједница 

Станишинци 0 

18 Месна заједница Отроци 0 

19 ЈП „Бели извор“ 7 

20 ЈП „Борјак“ 2 

21  ЈП „Нови Аутопревоз“ 47 

22 „Врући извори“ д.о.о.  4 

23 

Општинска стамбена 

агенција 11 

24 

ЈКП "Бањско зеленило и 

чистоћа" 101 

25 ЈП „Шуме Гоч“ 63 

26 ЈП "Белимарковац" 90 

  Укупно: 538 

Рационализација броја запослених се 

односи на запослене на неодређено време (без 

постављених лица која су у статусу функционера 

– према допису Министарстрства државне 

управе и локалне самоуправе број 112-01-

00620/2017-24 од 03.04.2017.године). 
 

Члан 4. 

 Организациони облик који има већи број 

запослених на неодређено време од броја 

утврђеног овом одлуком дужан је да спроведе 

поступак рационализације за 2017.г. најкасније 

до 30 јуна 2018.године. 

 Актом Oпштинског већа може се 

предивидети и краћи крајњи рок за спровођење 

поступка рационализације по овој одлуци. 
 

Члан 5. 

 Ако је број запослених у организационом 

облику мањи од утврђеног максималног броја 

запослених, број запослених се може повећавати 

највише до утврђеног максималног броја 

запослених.  

 Ако се у поступку рационализације 

изврши рационализација броја запослених на 

број мањи од утврђеног максималног броја 

запослених, организациони облик може 

повећавати тај број највише до утврђеног 

максималног броја запослених, осим за она 

радна места, односно послове на којима је 

спроведена рационализација.  

 Повећање броја запослених врши се у 

складу са одредбама Закона о буџетском систему 

и закона о буџету Републике Србије за 

2017.годину. 

 

Члан 7. 

 За време примене Закона, организациони 

облик не може примити у радни однос, односно 

радно ангажовати лице коме је радни однос у 

јавном сектору престао споразумом уз исплату 

новчане накнаде, односно лице коме је у том 

организационом облику престао радни однос уз 

исплату отпремнине у складу са овим Законом.  

 

Члан 8. 

 У циљу ефикаснијег спровођења 

рационализације и унапређења организационе 

структуре успоставља се интерно тржиште рада 

у јединици локалне самоуправе кога чине 

запослени у свим организационим облицима 

система локалне самоуправе – Општине 

Врњачка Бања, у складу са актом Владe 

Републике Србије. 

 Попуњавање непопуњених радних места 

организациони облик може извршити спрово-

ђењем интерног конкурса за систем локалне 

самоуправе на који се могу пријавити запослени 

из свих организационих облика у систему 

локалне самоуправе-Општине Врњачка Бања.  
 

Члан 9. 

 У оквиру максималног броја запослених 

утврђеног овом одлуком сваки организациони 

облик може имати највише онолики број 

запослених на неодређено време за коју има 

обезбеђену масу средстава за плате/зараде. 
 

Члан 10. 

 Маса средстава за плате организационих 

облика - корисника буџетских средстава чије се 

плате финансирају из буџета у случају из члана 

8. ове одлуке усклађиваће се сходно резултатима 

интерног конкурса између корисника буџетских 

средстава у оквиру укупно планиране масе 

средстава за плате у буџету. 
 

Члан 11. 

 Организациони облици у систему 

локалне самоуправе – Општине Врњачка Бања 

дужни су податке о броју запослених објављују 

и на својој веб презентацији, квартално у току 

године.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о максималном броју 

запослених у сваком организационом облику у 

систему локалне самоуправе у 2015.години 

("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 

16/15, 4/16 и 16/16). 

 

Члан 13. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
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Врњачка Бања“, а објавиће се и на званичној 

интернет страници Општине Врњачка Бања.  

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 11-278/17 од 5.9.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

239. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 11.седници одржаној 5.9.2017. године, на 

основу члана 59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14) 

и чл. 78. став 1. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 23/16-

пречишћен текст), на предлог Општинског већа, 

донела је 
 

ОДЛУКУ 

 О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о Општинској управи општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 27/16),   после чл. 27. додају се чл. 27а 

и 27 б који гласе: 
 

„27а 

Уколико није постављен начелник 

управе, као ни његов заменик, до постављења 

начелника управе, као и када начелник управе 

није у могућности да обавља дужност дуже од 30 

дана, Општинско веће може поставити вршиоца 

дужности – службеника који испуњава утврђене 

услове за радно место службеника на положају, 

који ће обављати послове начелника управе, 

најдуже на три месеца, без спровођења јавног 

конкурса. 

Уколико службеник на положају није 

постављен, јавни конкурс за попуњавање 

положаја се оглашава у року од 15 дана од 

постављања вршиоца дужности. 

У случају да се јавни конкурс не оконча 

постављењем на положај, статус вршиоца 

дужности може се продужити најдуже још три 

месеца. 

27б 

Начелник и заменик начелника може 

бити разрешен и пре истека времена на које је 

постављен, подношењем оставке или на основу 

образложеног предлога овлашћених предлагача 

у складу са законом и Статутом. 

Оставка се може поднети усмено или 

писмено и не мора бити образложена.  

Општинско веће може разрешити начелника, 

односно заменика начелника на основу 

образложеног предлога Председника општине 

или најмање једне трећине чланова Општинског 

већа. Одлука о разрешењу доноси се већином 

гласова од укупног броја чланова Општинског 

већа. 

Предлог за разрешење начелника мора 

бити сачињен у писаном облику и мора 

садржати разлоге који предлог чине 

оправданим.“ 
 

Члан 2. 

После члана 53. додаје се члан 53а, који 

гласи: 

„53а 

Жалбена комисија је колегијални орган 

који у другом степену одлучује о жалбама 

службеника на решења којима се одлучује о 

њиховим правима и дужностима, као и о 

жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 

Жалбену комисију образује Општинско 

веће. 

Жалбена комисија је у свом раду 

самостална и ради у саставу од три члана. 

Председник и чланови жалбене комисије, 

именују се на пет година и могу да буду поново 

именовани. 

Жалбена комисија најмање једном 

годишње подноси извештај о свом раду 

Општинском већу. 

Против одлуке жалбене комисије може 

да се покрене управни спор.“ 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Број: 020-185/17 од 5.9. 2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 
240. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници одржаној 5.9.2017.године, на основу 

члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 31. и 
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члана 35. Правилника о садржини, начину и 

поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник 

РС”, бр. 64/2015), члана 9. став3, 4. и 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010) 

и члана 36. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 

23/2016 – пречишћен текст), по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за планове, 

донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 
 

Члан 1. 

Назив планског документа 

Приступа се изради измена и допуна 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ 

БАЊЕ (у даљем тексту: Измене и допуне плана).  
 

Члан 2. 

Границе обухвата Измена и допуна плана 

Измене и допуне односе се на целокуни 

обухват ПГР ВРЊАЧКЕ БАЊЕ („Службени лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 27/2016), површине 

2.318,97 ha. Обухваћене су територије 

катастарских општина Врњачка Бања 1.366,44 

ha, Руђинци, Липова и Ново Село, 952,46 ha. 
 

Члан 3. 

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и ширег подручја и списак 

потребних подлога за план 

Плански основ за израду Измена и 

допуна плана je Просторни план Општине 

Врњачка Бања („Службени лист општине 

Врњачка Бања”, бр. 13/2011). 

За потребе израде Измена и допуна плана 

користиће се катастарске подлоге СКН Врњачка 

Бања. 
 

Члан 4. 

Разлози за измену и допуну плана 

Разлози израде Измена и допуна плана су: 

-велики број примедби грађана на планско 

решење (већ од самог почетка примене) у делу 

који се односи на параметре за формирање 

грађевинске парцеле у зонама намењеним 

становању, на саобраћајно решење, и у 

појединим случајевима на промењену намену у 

односу на ГП Врњачке Бање - на начин да је 

градња онемогућена на парцелама које су према 

Генералном плану биле у зонама у којима је 

била дозвољена градња; 

-немогућност формирања парцела за редовну 

употребу објеката у поступку озакоњења, због 

најчешће нереално дефинисаних параметара за 

формирање грађевинске парцеле у густо 

изграђеним деловима насеља. 

 

Члан 5. 

Предмет измена и допуна плана 

Предмет израде Измена и допуна ПГР 

Врњачке Бање је преиспитивање: параметара за 

формирање грађевинске парцеле у зонама 

намењеним становању, саобраћајног решења и 

могућности промене планиране намене – само у 

описаним случајевима (када је градња 

онемогућена на парцелама на којима је ГП 

Врњачке Бање дозвољавао градњу). 
 

Члан 6. 

Начин финансирања израде планског 

документа (са оквирном проценом 

финансијских средстава), назив носиоца 

израде и рок за израду 

Израда Измена и допуна ПГР Врњачке 

Бање, сагласно чл. 7. став 1, тачка 1. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 6. став 2. тачка 

1. Одлуке о оснивању Општинске стамбене 

агенције („Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр. 

22/12 и 27/16), поверава се Општинској 

стамбеној агенцији општине Врњачка Бања, која 

је дужна да нацрт измена и допуна плана изради 

у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

С обзиром на то да је израда плана 

поверена Општинској стамбеној агенцији 

општине Врњачка Бања која се финансира из 

буџета Општине, финансијска средства за израду 

Плана детаљне регулације обезбеђена су, 

сагласно чл. 39. Закона о планирању и изградњи, 

у буџету Општине, додатна нису потребна. 
 

Члан 7. 

Место и начин обављања јавног увида 

Нацрт Измена и допуна ПГР Врњачке 

Бање биће изложен на јавни увид у просторијама 

Општинске управе Општине Врњачка Бања. 

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни 

увид и трајању јавног увида, огласиће се у 

дневним средствима информисања и на 

званичној интернет страници Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 8. 

Одлука о изради или неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну 

средину 

У складу са одредбама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), не 
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приступа се изради стратешке процене утицаја 

Измена и допуна ПГР Врњачке Бање на животну 

средину, на основу Мишљења Одсека за 

урбанизам, еколошке и имовинско-правне 

послове бр.350-220/17 од 25.08.2017.г. 

Разлог за неприступање изради 

стратешке процене је, с обзиром на обим и 

природу планираних измена, непостојање 

могућности директног значајног утицаја на 

животну средину. 
 

Члан 9. 

Број примерака плана који је потребно 

израдити у аналогном и дигиталном облику 

Елаборат Измена и допуна ПГР Врњачке 

Бање израдиће се у пет примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику који ће се по 

овери чувати код Скупштине Општине Врњачка 

Бања као доносиоца плана, Одсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове (два 

примерка), Општинске стамбене агенције и 

Републичког геодетског завода. 
 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 350-226/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

241. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11.седници одржаној  5.9.2017.године, на основу 

члана 35. став 7. и члана 46. Закона о планирању 

и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09 – исправ- ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 31. 

Правилника о садржини, начину и поступку 

израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, бр. 

64/2015), члана 9. став 3, 4. и 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010) 

и члана 36. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 

23/2016 – пречишћен текст), по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за планове, 

донела је  
 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ - СТ3  
 

Члан 1. 

Назив планског документа 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације стамбеног насеља у Липови – СТ3 

(у даљем тексту: План).  

У складу са чланом 28. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 

бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана ће 

се обухватити:  

1) граница плана и обухват грађевинског 

подручја, подела на посебне целине и 

зоне;  

2) детаљна намена земљишта;  

3) регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са 

елементима за обележавање на 

геодетској подлози;  

4) нивелационе коте улица и јавних 

површина (нивелациони план);  

5) попис парцела и опис локација за јавне 

површине, садржаје и објекте;  

6) коридори и капацитети за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру;  

7) мере заштите културно-историјских 

споменика и заштићених природних 

целина; 

8) локације за које се обавезно израђује 

урбанистички пројекат или расписује 

конкурс; 

9) правила уређења и правила грађења по 

целинама и зонама;  

10) други елементи значајни за спровођење 

плана детаљне регулације.  
 

Члан 2. 

Оквирне границе обухвата планског 

документа са описом 

Оквирном границом Плана детаљне 

регулације, која је преузета из графичког прилога 

''ПРИМЕНА ПЛАНА'' и мера за спровођење и 

реализацију ПГР ВРЊАЧКЕ БАЊЕ („Службени лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 27/2016), обухваћена 

је зона ''СТ3'' у КО Липова, претежне намене 

СТАНОВАЊЕ, површине приближно 10,04 ha.  

Коначна граница плана детаљне 

регулације утврдиће се приликом израде и 

верификације нацрта плана.  
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Члан 3. 

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда и ширег подручја и списак 

потребних подлога за план 

Плански основ за израду плана je План 

генералне регулације Врњачке Бање („Службени 

лист општине Врњачка Бања”, бр. 27/2016), 

којим је предметно подручје планирано за 

стамбено насеље, уз претходну процену 

потребних капацитета за становање, пословање и 

за јавне садржаје и површине. 

За потребе израде плана детаљне 

регулације потребно је прибавити катастарске 

подлоге, топографске подлоге и катастар 

подземних инсталација, у дигиталном облику, за 

катастарске парцеле у обухвату границе плана.  
 

Члан 4. 

Начела планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора из важеће планске 

документације 

У оквиру зона ПДР-ова, Планом 

генералне регулације понегде су дати неки 

елементи регулације и правила грађења, која ће 

бити уграђена у услове и програм за израду тих 

Планова детаљне регулације. Правила уређења 

из ПГР генерално важе и за зоне обухвата ПДР-

ова, па у њима могу само бити допуњена 

одређеним локалним специфичностима. 
 

Члан 5. 

Визија и циљ израде плана 

У оквирима стамбених зона - стамбених 

насеља издвојени су и/или се планирају такође и 

мање зоне централних функција у облику 

пословних садржаја (трговина, услуге, мањи 

комерцијални садржаји и сл.). У таквим 

стамбеним зонама/четвртима су планирани 

простори који служе као слободне јавне 

површине за дружења, сусретања, одмор, 

рекреацију, игру и сл. - са опремом у смислу 

урбаног мобилијара и расвете, неким спортским 

игралиштем и/или простором за игру деце и сл. 

Ове функције дружења, рекреације и игре - као 

пожељни део функције становања су у плану 

реализоване у оквиру различитих зона намене а 

понекад само као део слободног простора  у зони 

становање. Ове „тачке“, локална места сурета и 

дружења, често представљају тежишта 

друштвеног живота деце и део идентитета 

одређене стамбене целине. 
 

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања са 

предлогом основних намена простора и 

коришћења земљишта 

Концептуални оквир планирања садржан 

је у Плану генералне регулацијe: претежна 

намена подручја које је обухваћено 

предложеном границом плана је становање, уз 

претходну процену потребних капацитета за 

становање, пословање и за јавне садржаје и 

површине. 
 

Члан 7. 

Начин финансирања израде планског 

документа (са оквирном проценом 

финансијских средстава), назив носиоца 

израде и рок за израду 

Израда Плана детаљне регулације, 

сагласно чл. 7.став 1, тачка 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и чл. 6. став 2. тачка 1. 

Одлуке о оснивању Општинске стамбене 

агенције („Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр. 

22/12 и 27/16), поверава се Општинској 

стамбеној агенцији општине Врњачка Бања, која 

је дужна да нацрт плана изради у року од 45 дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке. 

С обзиром на то да је израда плана 

поверена Општинској стамбеној агенцији 

општине Врњачка Бања која се финансира из 

буџета Општине, финансијска средства за израду 

Плана детаљне регулације обезбеђена су, 

сагласно чл. 39. Закона о планирању и изградњи, 

у буџету Општине, додатна нису потребна. 
 

Члан 8. 

Место и начин обављања јавног увида 

Нацрт плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Општинске 

управе Општине Врњачка Бања. Подаци о начину 

излагања нацрта плана на јавни увид и трајању 

јавног увида, огласиће се у дневним средствима 

информисања и на званичној интернет страници 

Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 9. 

Одлука изради или неприступању изради 

стратешке процене утицаја на животну 

средину 

У складу са одредбама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), не 

приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, на основу Мишљења 

Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-

правне послове бр. 350-223/17 од 

25.08.2017.године. 

Разлог за неприступање изради стратешке 

процене је, с обзиром на карактеристике будуће 

намене обухвата Плана, непостојање могућности 

директног значајног утицаја на животну средину, 
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као ни евентуалног кумулирања са ефектима других 

садржаја у околини обухвата Плана, што је 

утврђено на основу критеријума за одређивање 

могућих значајних утицаја садржаних у Прилогу I 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину.  
 

Члан 10. 

Број примерака плана који је потребно 

израдити у аналогном и дигиталном облику 

Елаборат Плана детаљне регулације 

израдиће се у пет примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику који ће се по 

овери чувати код Скупштине Општине Врњачка 

Бања као доносиоца плана, Одсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове (два 

примерка), Општинске стамбене агенције и 

Републичког геодетског завода. 
 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 350-227/17  од 5.9.2017.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

242. 

Скупштина општине Врњачка Бањана 

својој 11. редовној седници, одржаној дана 

5.9.2017. године, на основу чл. 4. став 2. и 

3.Одлуке о монтажним објектима ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 9/17-пречишћен 

текст), чл. 36. Статута општине Врњачка Бања  

(''Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.23/16-

пречишћен текст), доноси: 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХОБЈЕКАТА 

И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Плана општег распореда места за постављање 

монтажних објеката и опреме на територији 

општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'',15/17 и 19/17), тако што: 

 У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ 

И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА 

БР.16: ''ЗВЕЗДА 1 И 2" МЕЊА СЕ 

АЛИНЕЈА: 

-   20 тезги за продају ручних радова, 

уметничких слика, сувенира, бижутерије, књига 

и сл. означених ред. бр: Т1-Т20 у графичком 

прилогу (локација ''Звезда 2'') и то: ред. бр: Т1-

Т9 постављених уз ивицу парковске површине 

означене у граф. прил. Плана и ред. бр. Т10, Т11, 

Т12, Т19 и Т20 постављених уз леву ивицу 

парковске стазе која спаја шеталиште поред 

Врњачке реке и Променаду, а ред. бр. Т13, Т14, 

Т15, Т16, Т17 и Т18 постављених у парку преко 

пута виле "Авала", до доношења новог Плана 

распореда места за монтажне објекте, а најдаље 

до регулисања статуса предметне локације у 

складу са Планом Детаљне Регулације. 

и сада гласи: 

-   21 тезга за продају ручних радова, уметничких 

слика, сувенира, бижутерије, књига и сл. 

означених ред. бр: Т1-Т21 у графичком прилогу 

(локација ''Звезда 2'') и то: ред. бр: Т1-Т9 

постављених уз ивицу парковске површине 

означене у граф. прил. Плана и ред. бр. Т10, Т11, 

Т12, Т19 и Т20 постављених уз леву ивицу 

парковске стазе која спаја шеталиште поред 

Врњачке реке и Променаду, а ред. бр. Т13, Т14, 

Т15, Т16, Т17, Т18 и Т21 постављених у парку 

преко пута виле "Авала", до доношења новог 

Плана распореда места за монтажне објекте, а 

најдаље до регулисања статуса предметне 

локације у складу са Планом Детаљне 

Регулације. 

 У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ 

И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА 

БР.16: ''ЗВЕЗДА 1 И 2" БРИШЕ СЕ: 

 1 тезга за продају миришљавих сапуна, 

ознечене ознаком Тса, постављене у парку преко 

пута виле "Авала", код шах партера. 

 Локација није комунално опремљена у 

делу прикључења на НН мрежу од стране 

закуподавца. Постоји могућност прикључења у 

складу са условима ЕПС-а. 

 У чл. 2. (КИОСЦИ,ТЕЗГЕ,ПУЛТОВИ 

И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација 

бр.18: ''ПРОМЕНАДА 1'' после алинеје: 

 -1 тезга за продају производа од ароније  

(матични сок, сируп за сок, чај, ракија, ликер, 

вино, слатко, џемови, кандирана аронија и 

козметички производи од ароније), у графичком  

прилогу са ознаком Тар. (преко пута хотела 

„Парк“) у свему према графичком прилогу 

Плана.'' 

додаје се алинеја: 

 - Једно место преко пута биоскопа са 

ознаком Нч2 у граф. прилогу,  за продају 
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наочара са сталка, максимално заузеће површине 

до 1м². 

 У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ 

И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација 

бр.18: ''ПРОМЕНАДА 1'' после алинеје: 

 -1 изложбена тезга за лицидерско срце на 

променади преко пута биоскопа, означена Тлс у 

графичком прилогу Плана. 

додаје се алинеја: 

 1 тезга за продају миришљавих сапуна, 

ознечене ознаком Тса, постављене у парку преко 

пута виле "Авала", код шах партера. 

 Локација није комунално опремљена у 

делу прикључења на НН мрежу од стране 

закуподавца. Постоји могућност прикључења у 

складу са условима ЕПС-а. 
 

Члан 2. 

У  чл.11. МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА 

ПРОДАЈУ КОКИЦА, КЕСТЕНА-КУКУРУЗА 

И ШЕЋЕРНЕ ВУНЕ, у ставу 1. алинеја 6. која  

гласи: ''локација ''Променада 1.'' (Гоч), поред 

ароније -1 место, означено као К6 у графичком 

прилогу, се мења и  

сада гласи: ''локација ''Променада 1.'' (Гоч) -1 

место, означено као К6 у графичком прилогу'' . 
 

Члан 3. 

У чл.23. (ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), У ТАЧКИ 4. 

СЕ МЕЊА АЛИНЕЈА:  

 ○Локација "Променада 1" (између тераса 

хотела „Звезда“ и „Слобода“): број места: једно 

(1) са ознаком Нч1  у граф. прилогу, и једно 

место преко пута биоскопа са ознаком Нч2 у 

граф. прилогу,  за продају наочара са сталка, 

максимално заузеће површине до 1м². 

и сада гласи: 

 ○Локација "Променада 1" (преко пута 

терасе хотела „Звезда“): број места: једно (1) са 

ознаком Нч1  у граф. прилогу. 
 

Члан 4. 

 На локацијама ''Променада 3'' ('Србија'), 

''Променада 1'' ('Гоч') и ''Вила Сан'', промењен је 

редослед тезги у свему према графичком 

прилогу плана. 
 

Члан 5. 

 Ова Одлука биће објављена на 

сајтуwww.vrnjackabanja.gov.rs и огласној табли 

Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 353-176/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

243. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници одржаној дана 5.9.2017.године, на 

основу члана 14.ст.1. и  чл.44.ст.2. Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), чл. 3. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр.28/16-пречишћен 

текст и 19/17), чл.15. Одлуке о усклађивању 

одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз''  

Врњачка Бања (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/16 и 21/16) и чл. 36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16 -

пречишћен текст),  донела је  
 

ОДЛУКУ 

О УЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У  ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ  

''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком  врши се улагање права 

својине на  стварима у  јавној својини општине 

Врњачка Бања на изграђеном грађевинском 

земљишту на кп.бр.500/5 КО Врњачка Бања, која 

парцела је у Служби за катастар непокретности 

Врњачка Бања уписана у Листу непокретности 

бр.7305 за КО Врњачка Бања као јавна својина 

Општине Врњачка Бања, са обимом удела 1/1, на 

коме је изграђен објекат који се улаже у капитал  

Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања,  и то 

објекат Аутобуске стание, бр.1. укупне 

површине 2461м2.  

              Описана непокретност  улаже се у 

капитал овог јавног предузећа, а по основу 

улагања оснивача-општина Врњачка Бања стиче 

уделе.    
 

Члан 2. 

 На основу ове одлуке, а након процене 

уложених ствари-непокретности у складу са 
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чл.42.Закона о јавној својини (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-

др.закон и 108/16) и чл.51.Закона о привредним 

друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11, 

83/14-др.закон и 5/15), извршиће се одговарајуће 

измене и допуне оснивачког акта ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања, у делу-Оснивачки 

капитал. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о улагању предметне 

непокретности из чл.1. ове одлуке, која је  у 

јавној својини општине Врњачка Бања, у 

основни капитал ЈП за превоз путника и 

транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања закључи уговор са ЈП за превоз путника и 

транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања, који подлеже солемнизацији код Јавног 

бележника, а чији ће саставни део бити скица 

уређења начина коришћења земљишта израђена 

од стране овлашћене геодетске организације. 
 

Члан 4. 

Уговор из чл.3.ове одлуке представља 

основ за упис права својине код Службе за 

катастар непокретности за КО Врњачка Бања. 

Уписом права својине код Службе за 

катастар непокретности за КО Врњачка Бања, ЈП 

''Нови Аутопревоз'', преузима и уписани терет-

хипотеку првог реда успостављену на пословном 

простору угоститељства, на објекту бр.1. у 

корист Министарства финансија- Пореске 

управе- Филијала Краљево, на основу Одлуке о 

успостављању хипотеке на пословном простору–

ресторану  у објекту Аутобуске станице 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/17). 
 

Члан 5. 

Јавно предузеће за превоз путника и 

транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања, које стиче својину на грађевинском 

земљишту по основу ове одлуке, не може 

отуђити то земљиште, нити га дати у дугорочни 

закуп, без претходне сагласности надлежног 

органа оснивача с тим што се отуђење, односно 

давање у дугорочни закуп врши по поступку за 

отуђење, односно давање у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини, прописаном законом 

којим се уређује грађевинско земљиште. 

 

Члан 6. 

Општина Врњачка Бања може 

непокретности из чл.1 ове одлуке, да изузме из 

оснивачког улога,  ако се не користи у функцији 

остваривања оснивачким актом поверене 

делатности од општег интереса овог правног 

лица, као и ако се користи супротно закону, 

другом пропису или природи и намени 

непокретности, у случају потребе за извршавање 

других надлежности од општег интереса 

Општине, о чему се доноси посебна одлука. 
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-190/17 од 5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

244. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

11. седници,  одржаној дана 5.9.2017.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9.б 

Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 

општине Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен 

текст ) донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ  ОДЛУКЕ  О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

И ТРАНСПОРТ РОБЕ  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ''  

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о усклађивању  одлуке о 

оснивању Јавног предузећа за превоз путника и 

транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.16/16), чији 

је саставни део  Решење Скупштине општине 

Врњачка Бања бр. 400-1308/17  од 

29.6.2017.године о давању сагласности на одлуку 

Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу 

основног капитала (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.19/17), у делу-Оснивачки капитал,  у 

чл.14. став 1. се мења и гласи:  

''Вредност  новчаног капитала јавног 

предузећа од 1.040.190,60 динара, који је уписан 

и уплаћен,  увећава се за 1.500.000,00 динара и 

износи 2.540.190,60 динара.'' 
 

Члан 2. 

 У чл.14.став 3. се мења и гласи: 
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''Износ основног  капитала јавног 

предузећа од  1.537.112,70 динара, увећава се за 

1.500.000,00 динара и износи 

3.037.112,70.динара.'' 

 

Члан 3. 

 Износ увећања новчаног капитала из 

чл.1. ове одлуке, оснивач ће уплатити на рачун 

јавног предузећа у року од 2 месеца од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 
  

Члан 4. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 9-556 /17 од  5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 
245. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници одржаној дана 5.9.2017. године, на 

основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 

83/2014 - др. закон и 101/16-др.закон), члана 57. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) и члана 36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ТАКСИ  ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о такси превозу на територији 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.10/2015 и 7/17-др.одлука), у 

чл. 8. став 2. текст: ''о раду'',  мења се текстом:  ''у 

складу са Законом о раду''. 
 

Члан 2. 

У члану 9. став 2. мења се и гласи: ''Такси 

превозник је у обавези да утврди јединствену 

боју својих  такси  возила''.  
 

Члан 3. 

У члану  10. додају се ставови 7. и 8. који 

гласе:  

''Изузетно, ако се број такси возила 

утврђен Програмом потреба за такси превозом из 

члана 4. став 1. ове Одлуке не смањи у року од 60 

дана од дана подношења захтева, односно од 

дана када се захтев такси превозника налази на 

листи чекања и у том периоду такси превозник 

поднесе нов захтев за исто такси возило задржава 

место на већ формираној листи чекања, 

надлежни орган за послове саобраћаја ће 

решавати захтев такси превозника у складу са 

већ формираном листом чекања. 

Надлежни орган за послове саобраћаја 

има обавезу да објави на сајту општине Врњачка 

Бања и да ажурира на дневном нивоу формирану 

листу чекања, у складу са утврђеним Програмом 

потреба за такси превозом из члана 4 став 1 ове 

Одлуке.''   
 

Члан 4. 

У члану 45. став 1. мења се тачка 21) и 

додаје тачка 21.1) које гласе :  

''21) Такси возач приликом обављања 

делатности такси превоза код себе не поседује 

документацију у складу са чланом 28 ове одлуке, 

осим легитимације такси возача; 

21.1) Такси возач приликом обављања 

делатности такси превоза код себе не поседује 

легитимацију такси возача.''  
 

Члан 5. 

У члану 45. ставови 2., 3. и 4. мењају се и 

гласе: 

''Такси превозник правно лице (привредно 

друштво или друго правно лице) казниће се за 

прекршај из става 1 овог члана осим тачки 2), 

21.1) 22) и 24) новчаном казном од 90.000,00 

динара,  а за прекршај из става 1 овог члана и то 

тачке: 22) новчаном казном од 12.000,00 динара и 

за прекршај из става 1 овог члана и то тачке: 21.1) 

и 24) новчаном казном од 3.000,00 динара.''  

  „За прекршај из става 1 овог члана осим 

тачке 2) одлуке казниће се и одговорно лице у 

правном лицу такси превозника, новчаном казном 

од 15.000,00 динара.“ 

  „Такси превозник предузетник казниће се 

за прекршај из става 1 овог члана осим тачке 3), 

21.1), 22), 23)  и 24) новчаном казном од 45.000,00 

динара, а за прекршај из става 1 овог члана  и то 

тачке:, 22), 23)  новчаном казном од 15.000,00 

динара и за прекршај из става 1 овог члана и то 

тачке: 21.1) и 24) новчаном казном од 3.000,00 

динара.'' 
 

Члан 6. 

             У члану 46 став 1 мења се тачка 10) и 

додаје тачка 10.1) које гласе :  

''10) Приликом обављања делатности такси 

превоза код себе не поседује документацију у 
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складу са чланом 28 ове одлуке, осим 

легитимације такси возача; 

10.1) Приликом обављања делатности такси 

превоза код себе не поседује легитимацију такси    

возача''. 
 

Члан 7. 

У члану 46. у ставу 1. текст: ''Новчаном 

казном  15.000,00 динара казниће се за прекршај 

такси возач ако: ''мења се текстом: ''Такси возач 

казниће се за прекршај из овог члана новчаном 

казном од 12.000,00 динара, осим прекршаја 

наведених у тачкама 10.1) и 13),  новчаном 

казном од 3.000,00 динара.'' 
 

Члан 8. 

            У члану 40. став 1. тачка 6. реч: ''станица'',  

мења се у текстом: ''такси стајалишта''. 
 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престају 

да важе одредбе члана 8.  Одлуке о изменама 

Одлуке којима су одређене казне за прекршаје 

("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.7/17).  
  

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања, а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''.  

   

СКУПШТИНА ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-794/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

246. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл.52. Закона о 

планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'', 

бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13-Одлука УС и 50/13-Одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),  члана 13. 

став 2. Правилника о условима и начину рада 

Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености 

планских докумената и Комисије за планове 

јединице локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', 

бр.55/15) и  чл. 36. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 

23/16-пречишћен текст), донела је  
 

ОДЛУКУ 

о образовању Комисије за планове општине 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком образује се Комисија за 

планове општине Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Комисија), одређује број чланова и 

састав, мандат,  утврђује  се износ  накнаде за 

рад у Комисији,  делокруг и начин рада, права и 

дужности чланова Комисије, као и друга питања 

од значаја за рад Комисије.  
 

Члан 2. 

Задатак Комисије  је обављање стручних 

послова у поступку израде и спровођења 

планских докумената, стручне провере 

усклађености урбанистичког пројекта са 

планским документом и законом којим се 

уређује планирање и изградња (у даљем тексту: 

Закон), као и давања стручног мишљења по 

захтеву надлежних организационих јединица 

Општинске  управе.  
 

Члан 3. 

Комисија за планове има председника, 

заменика председника и 3 члана, који се именују 

из реда стручњака за област просторног 

планирања и урбанизма и других области које су 

од значаја за обављање стручних послова у 

области планирања, уређења простора и 

изградње, са одговарајућом лиценцом.  

Kомисија има и секретара. 

Два члана Комисије за планове именују 

се на предлог министра надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма.  
 

Члан 4. 

У Комисију за планове општине Врњачка 

Бања, именују се: 

 1. Драгољуб Контић, дипл.инг.грађ, 

председник, лиценца број: 412870105, 

 2. Славољуб Рачић, дипл.инг.арх., 

зам.председника, лиценце број: 300531903 и 

400422804, 

 3.др Игор Марић, дипл.инж.арх., члан, 

лиценце број: 200006603, 300032803 и 

381104713, 

 4. Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. из 

Краљева, члан, лиценце ИКС број:10007015, 

200093206 и 300N92615, испред министарстава 

надлежног за послове просторног планирања и 

урбанизма, 

 5. Светлана Чеперковић, дипл.просторни 

планер из Врњачке Бање, члан, лиценце ИКС број: 

100011608 и 201099507, испред министарстава 

надлежног за послове просторног планирања и 

урбанизма, 

 6. Маја Здравковић, дипл. инг.арх., 

секретар. 
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Члан 5.  

Мандат  Комисије за планове траје 

четири године.  
 

Члан 6. 

За припрему и рад Комисији за планове 

се исплаћује  накнада по одржаној седници  у 

висини 25% просечне зараде без пореза и 

доприноса по запосленом у Републици Србији, 

према последњем објављеном податку 

Републичког завода за статистику. 

Накнада се исплаћује на основу 

евиденције присуства седницама Комисије, коју 

води секретар Комисије.  

Право на накнаду имају лица која нису у 

радном односу у надлежној организационој 

јединици Општинске управе  која спроводи 

поступак стручне контроле и поступак јавног 

увида и којима није у опису посла обављање 

послова из делокруга рада Комисије из члана 2. 

ове Одлуке.  

Чланови Комисије имају право на 

накнаду путних трошкова доласка на седницу 

Комисије у висини цене превозне карте или 

накнаде за коришћење сопственог возила у висини 

10% прописане цене за литар погонског горива по 

пређеном километру.  
 

Члан 7. 

 Начин сазивања седнице, рада на седници 

и одлучивања, начин вођења записника, начин 

гласања и одлучивања, начин сачињавања и 

потписивања записника, одн.извештаја о 

обављеној стручној контроли, одн.о обављеном 

јвном увиду, обављање стручних и 

административно-техничких послова за рад 

Комисије, уређује се Пословником о раду 

Комисије, који предлаже председник Комисије и 

који Комисија доноси на конститутивној седници. 
  

Члан 8. 

 Комисија може образовати радне тимове, 

на начин и под условима прописаним чл. 16.  

Правилника о условима и начину рада Комисије за 

стручну контролу планских докумената, Комисије 

за контролу усклађености планских докумената и 

Комисије за плано ве јединице локалне самоуправе 

(''Сл.гласник РС'', бр.55/15). 
 

Члан 9. 

На питања која нису регулисана овом 

Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе 

Закона и других прописа којима се  којима се 

уређује планирање и изградња и услови и начин 

рада комисија за планове јединица локалне 

самоуправа. 
 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

Члан 11. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Решење о образовању Комисије за 

планове (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'',бр.15/13 и 18/16). 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-170/17  од 5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

247. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

11. седници, одржаној дана   5.9.2017.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.28/16, 

7/17 и 18/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене и допуне 

Финансијског плана и Програма рада  Установе 

Културни центар Врњачка Бања за 2017.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  измене и допуне  

Финансијског плана и Програма рада   Установе 

Културни центар  Врњачка Бања за 2017.годину, 

који је усвојио Управни одбор Културног центра 

одлуком бр.УО-857 од 7.7.2017. године.  

2.  Измене и допуне Финанисјског плана и 

Програма рада Установе Културни центар за 

2017. годину, ступају на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1477/17 од 5.9.2017.године 

   

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

248. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

11. седници, одржаној дана  5.9.2017.године, на 

основу  чл.22. став 1. тачка 9. Закона о јавним 
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предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16),  чл. 25. 

став 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању ЈП за обављање комуналне делатности 

''Бели извор'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/16 и 27/16) и чл. 36.став 1. 

тачка 9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Одлуку Надзорног 

одбора ЈП за обављање комуналних делатности 

''Бели извор'' Врњачка Бања о покрићу губитака 

исказаном у финансијском извештају  за 

2016.годину 
 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора одбора ЈП за обављање 

комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 

Бања о покрићу губитака исказаном у 

финансијском извештају  за 2016.годину, који је 

усвојио Надзорни одбор ЈП ''Бели извор'' 

одлуком бр.01-2665/2 од 28.6.2017.године. 

2. Саставни део овог решења је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' Врњачка 

Бања из тачке 1. овог решења. 

 3.Ово решење  објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1835/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 
249. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

11. седници, одржаној дана   5.9.2017.годинe, на 

основу  чл.22. став 1. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16),  чл. 31. 

став 1. тачка 9. Одлуке о оснивању ЈКП  ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.6/16), чл.3. 

Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017.годину (''0Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.7/17)  и чл. 36.став 1. тачка 9б 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  одлуку  Надзорног 

одбора одбора ЈП за газдовање заштитним 

шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о расподели 

добити 
 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора одбора ЈП за газдовање 

заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о 

расподели добити  исказаном у финансијском 

извештају  за 2016.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП ''Шуме-Гоч'' одлуком бр.01-

953/1 од 18.8.2017.године. 

2. Саставни део овог решења је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 

из тачке 1. овог решења. 

 3.Ово решење  објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1836/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

250. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 

чл.17. Закона о библиотечко-информационој 

делатности (''Сл.гласник РС'', бр.52/11),  чл.13. 

Одлуке о оснивању Установе Народна 

библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 3/10-

пречишћен текст) и чл.36. ст.1.тачка 9а Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  ВД директора 

  Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања 
 

I 

Разрешава  се Маја Јанковић  дужности 

ВД директора Народне библиотеке ''Др Душан 

Радић'' Врњачка Бања, на лични захтев. 

 

II 

Ово разрешење подлеже сагласности 

директора Народне библиотеке ''Стефан 

Прововенчани'' у Краљеву,  сходно чл. 17. став 5. 

Закона о библиотечко-информационој делат-

ности (''Сл.гласник РС, бр.52/11). 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
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  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 020-181/17  од  5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

251. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон) чл. 

17.  Закона о библиотечко-информационој 

делатности (''Сл.гласник РС'', бр.52/11),  а у вези 

са чл. 35. Закона о култури (''Сл.гласник РС'', 

бр.71/09, 13/16 и 30/16-испр.),  чл.13. Одлуке о 

оснивању Установе Народна библиотека 

''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 3/10-пречишћен 

текст) и чл.36. ст.1.тачка 9а Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора   Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I 

Именује  се Дејан Лучић, дипл.филозоф 

из Врњачке Бање, за  директора установе 

Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка 

Бања, на период од 4 године. 
 

II 

Ово именовање подлеже сагласности 

директора Народне библиотеке ''Стефан 

Прововенчани'' у Краљеву,  сходно чл. 17. став 5. 

Закона о библиотечко-информационој делатн-

ости (''Сл.гласник РС, бр.52/11). 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о 

именовању директора Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања, садржан је у 

одредби члана 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), као и 

чл.36.став 1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 

23/16-пречишћен текст), којима је прописано да 

Скупштина општине именује и разрешава 

директоре установа чији је оснивач, чл. 17.  

Закона о библиотечко-информационој 

делатности (''Сл.гласник РС'', бр.52/11),  којим се 

у тачки 2. прописује да директора библиотеке 

именује и разрешава оснивач, на предлог 

управног одбора, на основу јавног конкурса, а у 

тачки 7. ове одредбе, да се спрoвoђeњe кoнкурсa 

и имeнoвaњe дирeктoрa библиoтeкe, имeнoвaњe 

вршиoцa дужнoсти дирeктoрa, њeгoвe 

нaдлeжнoсти и другo, врши  нa нaчин и пo 

пoступку прoписaним oдрeдбaмa зaкoнa кojим сe 

урeђуje oблaст културe, а да се чл. 37. ставом 

9.Закона о култури (''Сл.гласник РС'', бр. 71/09, 

13/16 и 30/16-испр.), уређује да оснивач именује 

директора установе са Листе, која се ближе 

дефинише у ставу 8.истог члана. 

Такође је чл. чл.13. Одлуке о оснивању 

Установе Народна библиотека ''Др.Душан 

Радић'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст), 

регулисано да  директора установе именује и 

разрешава оснивач, а по прибављеној 

сагласности директора библиотеке која обавља 

матичну функцију.  

Управни одбор Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' је дана 28.6.2017.године, доставио 

Скупштини општине Врњачка Бања: Записник 

са 34.седнице Управног одбора бр.01-327/2017 

од 22.6.2017.године, у којем је тачка-отварање 

коверата кандидата за избор директора, под 

којом тачком је наведена сва докуметација коју 

су кандидати доставили по расписаном 

конкурсу,   Образложени предлог листе канди-

дата за избор директора Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' по конкурсу расписаном 31. маја 

2017.године (У даљем тексту: Листа кандидата), 

бр.01-328/1/2017 од 22.6.2017.године са 

Записником о обављеном разговору који су 

чланови Управног одбора водили са 

кандидатима за избор директора установе 

Народна библиотека ''Др Душан Радић'', бр.01-

328/2017 од 22.6.2017.године,  што је у складу са 

чл.35. став 8. Закона о култури, на који начин је 

у погледу рока  поступљено у складу са истом 

одредбом закона да се у року од 30 дана од дана 

завршетка јавног конкурса оснивачу достави 

предње наведено. 

Управни одбор је на Листу кандидата је 

уврстио кандидате: Дејана Лучића, Горана 

Атанасковића и  Горана Васића,  који су поднели 

потпуну документацију, а кандидати су навели 

да имају стручне и организационе способности 

које их препоручују за место директора. 

Из достављене документације се 

констатује да је Управни одбор Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић''  расписао јавни 

конкурс за избор кандидата за именовање 
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директора, који је објављен 31.5.2017.године у 

листу Националне службе за запошљавање 

''Послови'', и дневном листу ''Политика'', од 

31.5.2017.године, као и да су кандидати који су 

поднели пријаве на конкурс, доставили доказе 

који су наведени у конкурсу, о чему је Записник 

Управног одбора са 34.седнице. 

 У року прописаном у конкурсу, пријаве 

је поднело 3. кандидата. 

  Управни одбор установе је, обзиром да 

је у Записнику са 34.седнице констатовао да сви 

кандидати испуњавају опште и посебне услове 

из конкурса, уврстио сва три кандидата на Листу 

кандидата. 

Скупштина општине је размотрила 

наведена документа, па је одлучила да се за 

директора установе именује Лучић Дејан, 

дипл.филозоф. 

Како  кандидат испуњава прописане 

услове  предвиђене чланом чл.17.став.6. Закона о 

библиотечко-информационој делатности,  који 

прописује да се зa дирeктoрa библиoтeкe имeнуje 

сe лицe кoje имa висoкo oбрaзoвaњe и нajмaњe 

три гoдинe рaднoг искуствa у култури и кoje 

испуњaвa другe услoвe утврђeнe стaтутoм 

библиoтeкe, као и чл.4.Одлуке о изменама и 

допунама Статута, на који је сагласност дала 

Скупштине општине Врњачка Бања, решењем 

бр.020-50/15 од 29.4.2015.године, то је 

Скупштина општине одлучила као у тачки I овог 

решења.  

Сходно чл.17.став.5. Закона о 

библиотечко-информационој делатности, којим 

је прописано да нa имeнoвaњe, oднoснo 

рaзрeшeњe дирeктoрa библиoтeкe сaглaснoст 

дaje дирeктoр библиoтeкe кoja oбaвљa мaтичнe 

функциje зa ту библиoтeку, то је одлучено као 

тачки II овог решења. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења 

може се поднети тужба Вишем суду Краљево у 

року од 60 дана од дана пријема овог решења.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-193/17  од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

252. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 

чл.15. Одлуке о оснивању Установе Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања 

("Сл.лист општине Врњачка Бања", број 3/10-

пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана  

Управног одбора  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I 

Разрешава  се Емина Мартиновић 

дужности члана  у  Управном одбору  Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, на 

лични захтев. 
 

II 

Именује се Маја Јанковић за члана  

Управног одбора Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања,  испред установе. 

 

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: 020-105/17  од  5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

253. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11.седници, одржаној 5.9.2017.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14 – др. закон и 

101/16-др.закон), чл.24. став 3., чл.41. и 42. 

Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 

бр.15/16) и чл.36. тачка 9б.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног  предузећа 

''Борјак'' Врњачка Бања 

 

 1. Именује се Стеван Драшковић, 

проф.физичке културе за директора Јавног 

предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања, на период од 

4 године. 
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 2. Именовано лице је дужно да ступи на 

рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у ''Сл.гласнику Републике 

Србије''. 

 3. Ово решење је коначно. 

 4. Решење објавити у ''Сл.гласнику РС'' и 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. Решење са 

образложењем објављује се на интернет страни 

општине Врњачка Бања 

www.vrnjackabanja.gov.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни  основ  за  доношење  овог  

решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи, којом је прописана 

надлежност Скупштине општине у погледу 

именовања директора јавних предузећа, која 

надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9б. 

Статута општине. Одредбом чл.24.став 2 Закона 

о јавним предузећима, је регулисано да 

директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган 

одређен статутом, на период од 4 године, на 

основу спроведеног јавног конкурса. Одредбама 

чл. 41. и 41. Закона о јавним предузећима, 

регулисан је поступак за именовање директора. 

На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима,  Скупштина општине Врњачка 

Бања донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање  директора  Јавног 

предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања  (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.19/17) и расписала 

Јавни конкурс  број: 111-17/17 од  

29.6.2017.године, који  је  објављен  у  

''Службеном  гласнику  Републике Србије'',  број  

68 од 11.7.2017.године, дневним новинама 

''Политика'' од 6.7.2017.године и на интернет 

страни  општине  Врњачка Бања. 

Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за  именовање  директора Јавног предузећа  

''Борјак'' Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.19/17), у чл.9. ставу 3. 

прописано је да се у изборном поступку за 

именовање директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Врњачка Бања, примењује 

Уредба о мерилима за именовање директора 

јавних предузећа (''Сл.гласник РС'', бр.65/16). 

Овом Уредбом су ближе су прописана мерила у 

изборном поступку за именовање директора 

јавних предузећа, као и начин оцењивања 

стручне оспосебљености, знања и вештина 

кандидата који испуњавају услове за именовање 

и чије пријаве су благовремене и потпуне. 

 Решењем  Скупштине  општине  

Врњачка Бања  број  020-197/16  од  

29.9.2016.године,  које је објављено у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања'',  бр.21/16,   именована  

је  Комисија  за  спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина  Врњачка Бања. 

  На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима, Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање директора  Јавног 

предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања,  Комисија  за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Врњачка 

Бања,  је  спровела  јавни  конкурс.  На  основу  

приложене документације, а поступајући по 

чл.40. Закона о јавни предузећима, Комисија је 

на седници од 16.8.2017.године извршила 

преглед пријава по расписаном конкурсу и 

саставила списак кандидата међу којима се 

спроводи изборни поступак, којом приликом је 

констатовано да је пристигла једна пријава од 

стране Стевана Драшковића из Врњаца, да је 

иста благовремена и да су приложени сви 

потребни докази, односно да је пријава потпуна 

и да кандидат испуњава услове из јавног 

конкурса,  па је  достављено обавештење 

кандидату о отпочињању изборног поступка. 

Комисија је на седници одржаној  

24.8.2017.години, поступајући по   Уредби ....у 

погледу начина оцењивања стручне 

оспобљености знања и вештина кандидата, 

сачинила Записник о изборном поступку и 

утврдила Ранг листу кандидата  са  бројчано 

исказаним и утврђеним  резултатима. Из 

наведеног записника и утврђене Ранг листе се 

види да је  Комисија  утврдила да је 

документација коју је поднео кандидат за 

директора ЈП ''Борјак'', Стеван Драшковић, 

поднета у свему сагласно јавном конкурсу, те да 

иста испуњава услове за бодовање по наведеној 

Уредби..., па је Комисија усменом и писаном 

провером кандидата  уврстила на Ранг листу са 

просечном оценом 2,40. 

 Дана 24.8.2017.године, под бр.020-

147/17, Комисија за именовања, доставила је 

Одсеку за привреду и друштвене делатности, 

Записник о прегледу пријава по расписаном 

јавном конкурсу са Обавештењем о отпочињању 

изборног поступка за именовање директора ЈП 

''Борјак'' Врњачка Бања од  16.8.2017.године, 

Записником о изборном поступку и  утврђену 

Ранг листу кандидата за именовање директора 

јавног предузећа од 24.8.2017.године.  

Општинска уоправа  је на основу достављене 

документације сачинила предлог решења о 

именовању директора и заједно са Ранг листом 

за именовање доставила Скупштини општине 

Врњачка Бања на одлучивање. 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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 На  основу  достављане  Ранг листе  

кандидата,  Записника о изборном поступку и  

предлога Решења  о  именовању,   Скупштини  

општине  Врњачка Бања  је  за директора Јавног 

предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања именовала  

Стевана Драшковића, проф.физичке културе из 

Врњаца. 

 У тачки 2. диспозитива  овог Решења 

Скупштина општине Врњачка Бања  је  одлучила  

у  складу  са  чланом  43.  став  1., у тачки 3. у 

складу са чл.41. став 4., а у тачки 4. у складу са 

чл.42. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'',  бр. 15/16). 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети тужба 

Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана од 

дана пријема решења. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број:020-147/17 од 5.9.2017.године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

254. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11.седници, одржаној 5.9.2017.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14 – др. закон и 

101/16-др.закон), чл.24. став 3., чл.41. и 42. 

Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 

бр.15/16) и чл.36. тачка 9б.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног  предузећа за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања 

 

 1. Именује се Ивица Лазаревић, мастер 

инг.шумарства за директора Јавног предузећа за 

газдовање заштитним шумама  ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања, на период од 4 године. 

 2. Именовано лице је дужно да ступи на 

рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у ''Сл.гласнику Републике 

Србије''. 

 3. Ово решење је коначно. 

 4. Решење објавити у ''Сл.гласнику РС'' и 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. Решење са 

образложењем објављује се на интернет страни 

општине Врњачка Бања 

www.vrnjackabanja.gov.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни  основ  за  доношење  овог  

решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи, којом је прописана 

надлежност Скупштине општине у погледу 

именовања директора јавних предузећа, која 

надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9б. 

Статута општине. Одредбом чл.24.став 2 Закона 

о јавним предузећима, је регулисано да 

директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган 

одређен статутом, на период од 4 године, на 

основу спроведеног јавног конкурса. Одредбама 

чл. 41. и 41. Закона о јавним предузећима, 

регулисан је поступак за именовање директора. 

На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима,  Скупштина општине Врњачка 

Бања донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање  директора  Јавног 

предузећа за газдовање заштитним шумама 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.19/17) и расписала Јавни 

конкурс  број: 111-16/17 од  29.6.2017.године, 
који  је  објављен  у  ''Службеном  гласнику  

Републике Србије'',  број  68 од 11.7.2017.године, 

дневним новинама ''Политика'' од 6.7.2017.године 

и на интернет страни  општине  Врњачка Бања. 

Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за  именовање  директора Јавног предузећа  за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања  (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.19/17), у чл.9. ставу 3. прописано је да 

се у изборном поступку за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач општина 

Врњачка Бања, примењује Уредба о мерилима за 

именовање директора јавних предузећа 

(''Сл.гласник РС'', бр.65/16). Овом Уредбом су 

ближе су прописана мерила у изборном 

поступку за именовање директора јавних 

предузећа, као и начин оцењивања стручне 

оспосебљености, знања и вештина кандидата 

који испуњавају услове за именовање и чије 

пријаве су благовремене и потпуне. 

 Решењем  Скупштине  општине  

Врњачка Бања  број  020-197/16  од  

29.9.2016.године,  које је објављено у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања'',  бр.21/16,   именована  

је  Комисија  за  спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина  Врњачка Бања. 

  На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима, Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање директора  Јавног 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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предузећа за газдовање заштитним шумама 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања,  Комисија  за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Врњачка 

Бања,  је  спровела  јавни  конкурс.  На  основу  

приложене документације, а поступајући по 

чл.40. Закона о јавни предузећима, Комисија је 

на седници од 16.8.2017.године извршила 

преглед пријава по расписаном конкурсу и 

саставила списак кандидата међу којима се 

спроводи изборни поступак, којом приликом је 

констатовано да је пристигла једна пријава од 

стране Ивице Лазаревића из Новог Села, да је 

иста благовремена и да су приложени сви 

потребни докази, односно да је пријава потпуна 

и да кандидат испуњава услове из јавног 

конкурса,  па је  достављено обавештење 

кандидату о отпочињању изборног поступка. 

Комисија је на седници одржаној  

24.8.2017.години, поступајући по   Уредби ....у 

погледу начина оцењивања стручне 

оспобљености знања и вештина кандидата, 

сачинила Записник о изборном поступку и 

утврдила Ранг листу кандидата  са  бројчано 

исказаним и утврђеним  резултатима. Из 

наведеног записника и утврђене Ранг листе се 

види да је  Комисија  утврдила да је 

документација коју је поднео кандидат за 

директора ЈП ''Шуме-Гоч'', Ивица Лазаревић, 

поднета у свему сагласно јавном конкурсу, те да 

иста испуњава услове за бодовање по наведеној 

Уредби..., па је Комисија усменом и писаном 

провером кандидата  уврстила на Ранг листу са 

просечном оценом 2,60. 

 Дана 24.8.2017.године, под бр.020-

146/17, Комисија за именовања, доставила је 

Одсеку за привреду и друштвене делатности, 

Записник о прегледу пријава по расписаном 

јавном конкурсу са Обавештењем о отпочињању 

изборног поступка за именовање директора ЈП 

за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања од  16.8.2017.године, Записник о 

изборном поступку и  утврђену Ранг листу 

кандидата за именовање директора јавног 

предузећа од 24.8.2017.године.  Општинска 

уоправа  је на основу достављене документације 

сачинила предлог решења о именовању 

директора и заједно са Ранг листом за 

именовање доставила Скупштини општине 

Врњачка Бања на одлучивање. 

 На  основу  достављане  Ранг листе  

кандидата,  Записника о изборном поступку и  

предлога Решења  о  именовању,   Скупштини  

општине  Врњачка Бања  је  за директора Јавног 

предузећа за газдовање заштитним шумама 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања именовала  Ивицу 

Лазаревића, мастер инг.шумарства из Новог 

Села. 

 У тачки 2. диспозитива  овог Решења 

Скупштина општине Врњачка Бања  је  одлучила  

у  складу  са  чланом  43.  став  1., у тачки 3. у 

складу са чл.41. став 4., а у тачки 4. у складу са 

чл.42. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'',  бр. 15/16). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети тужба 

Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број:020-146/17 од 5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

255. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 11. 

седници, одржаној 5.9.2017.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014 – др. закон и 

101/16-др.закон), чл.24. а у вези са чл. 28. Закона о 

јавним агенцијама (''Сл.гласник РС'', бр.18/05, 

81/05-исправка),  чл.19. Одлуке о оснивању 

Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.22/12 и 27/16) и чл.36. тачка 9а 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Општинске стамбене 

Агенције  
 

 1. Именује се Бранислав Бежановић, 

дипл.економиста за директора Општинске 

стамбене Агенције Врњачка Бања, на период од 5 

година. 

 2. Ово решење је коначно. 

 3. Решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни  основ  за  доношење  овог  

решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи, којом је прописана 

надлежност Скупштине општине у погледу 

именовања директора јавних предузећа, установа, 

организација и служби чији је оснивач, која 

надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9б. 

Статута општине. Одредбом чл. 24. Закона о 

јавним агенцијама (''Сл.гласник РС'', бр.18/05, 
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81/05-исправка), прописано је да директора 

именује оснивач после спроведеног јавног 

конкурса, а чл. 28. истог закона  да оснивач 

именује директора са листе кандидата које му је 

поднео управни одбор, као и чл.19. Одлуке о 

оснивању Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.22/12 и 27/16), који 

предвиђа да директора именује Скупштина 

општине после спроведеног јавног конкурса у 

складу са законом. 

Управни одбор Општинске стамбене 

Агенције је на основу чл.24. став 2. Закона о јавним 

агенцијама  спровео јавни конкурс за именовање 

директора Општинске стамбене Агенције, тако што 

је исти сагласно чл.25. овог закона објављен у 

''Сл.гласнику РС'', бр.56/17 од 7.6.2017.године и у 

дневном листу ''Српски телеграф''. 

Управни одбор Општинске стамбене 

Агенције  сачинио је Листу кандидата који је 

изборном поступку на Јавном конкурсу за 

именовање директора постигао захтевани резултат,  

актом бр.350-1156/17 од 6.7.2017.године. Овим 

актом је обухваћен изборни поступак и утврђено 

да је у  року  од 15 дана од дана објављивања у 

''Сл.гласнику РС'', који рок је као најкраћи 

прописан чл.25.став 2. Закона о јавним агенцијама 

и садржан у јавном конкурсу, пристигла пријава 

Бранислава Бежановића, дипл.економисте из 

Врњачке Бање, уз констатцију да пријављени 

кандидат испуњава све законске, опште и посебне 

услове за именовање у овом изборном поступку. 

Према мерилима одређеним чл.20. Одлуке о 

оснивању Општинске стамбене Агенције овај 

кандидат увршћен на Листу кандидата са 14 поена. 

 На  основу  достављане  Листе  кандидата, 

Скупштина  општине  Врњачка Бања  је  за 

директора Општинске стамбене агенције 

именовала Бранислава Бежановића, 

дипл.економисту из Врњачке Бање, на период од 5 

година, што је у складу са чл.21.став 3. Закона о 

јавним Агенцијама и чл.16. Одлуке о оснивању 

Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.22/12 и 27/16). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : Против  

овог  решења    може  се поднети тужба Вишем 

суду у Краљеву   у року од 60 дана од дана пријема 

решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 020-161/17  од  5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

 

256. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

11. седници одржаној 5.9.2017.године, по 

разматарању Мишљења Комисије за планове у 

вези примене Плана Генералне регулације у 

односу на зону планиране намене –Aпартмани и 

пансиони  за кп.бр.844 КО Врњачка Бања, а на 

основу чл.9. Одлуке о доношењу плана 

генералне регулације Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.27/16 и 8/17) и чл. 

36. Статута  општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст) донела је  
 

 З А К Љ У Ч А К 

у  вези Мишљења Комисије за планове  

Врњачка Бања у односу на кп.бр. 844 К.О. 

Врњачка Бања 
 

1. У поступку разматрања Мишљења 

Комисије за планове бр.350-68/17 од 

16.8.2017.године, у односу на к.п.бр. 844 К.О. 

Врњачка Бања,  Скупштина општине је стала на 

становиште, да  приликом израде коначне 

верзије  Плана генералне регулације Врњачке 

Бање у текстуалном и графичким прилозима, 

прихваћена примедба којом се на предметној 

парцели планира зона апартмана и пансиона, али 

да је због неаужурних подлога и не узимајући у 

обзир конфигурацију терена уместо зоне АП1, 

планирана зона АП2, па Скупштина општине 

прихвата став Комисије за планове из наведеног 

Мишљења да је дошло до уочене грешке,  па се 

на  предметну парцелу имају примењивати 

параматри зоне-Апартмани и пансиони 1, с тим 

да се ПРИЛОГ-Регулација допуни недостајућим 

грађевинским линијама, а у ПРИЛОГУ-Примена 

плана, да се за предметну локацију уведе обавеза 

израде урбанистичког пројекта. 

2. Обавезује се  обрађивач плана-

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања да 

изврши исправку на начин описан у тачки 1.овог 

закључка,   у  Текстуалном  и Графичком 

прилогу Плана генералне регулације и 

исправљена документа достави надлежној 

организационој јединици Општинске управе и 

Скупштини општине, као доносиоцу планског 

акта. 

3. Саставни део овог закључка  чини 

Мишљење Комисије за планове бр.350-68/17 од 

16.8.2017.године. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Број:350-68/16 од  5.9.2017.године  
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ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

257. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 11. 

седници, одржаној дана   5.9.2017.године, на основу 

члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.15/16),  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 

бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.годину (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.28/16, 7/17 и 18/17), 

донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању   Извештаја о  пословању ЈКП 

„Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања за 

2016.годину 
 

1. Усваја се   Извештај о пословању ЈКП ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 

2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор 

ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' одлуком 

бр.1624/1/2017  од 30.6.2017. године. 

2.  Извештај о финансијском пословању ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2016. годину, 

представља саставни део овог Решења. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања. 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1396/17 од  5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

258. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници, одржаној 5.9.2017.године,  на 

основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  

чл.36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о   Извештају независног ревизора о обављеној 

ревизији финансијског извештаја JКП ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' за 2016.годину 

 

 

1. Скупштина општине је упозната са 

Извештајем независног ревизора о обављеној 

ревизији финансијских извештаја ЈКП ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' за 2016.годину. 

  2. Саставни део овог закључка чини 

извештај из тачке 1.овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-545/17 од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

259. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници, одржаној 5.9.2017.године,  на 

основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.15/16), чл. 21.став 1.  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.годину  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.28/16, 

7/17 и 18/17) и  чл.36.став 1. тачка 9б Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),  

донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању  Извештаја о финансијском 

пословању ЈП „Бели Извор“ Врњачка Бања за 

2016.годину 
 

1. Усваја се Извештај о финансијском 

пословању  ЈП за обављање комуналних 

делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања за 

2016.годину који је усвојио Надзорни  одбор 

овог предузећа   одлуком бр. 01-2665/3 од 

28.6.2017.године. 

2. Усваја се Извештај о финансијском 

пословању  ''Врући извори'' ДОО Грачац за 

2016.годину, који је донео Надзорни одбор ЈП 

''Бели извор'' који врши функцију Скупштину 

Једнодомног друштва са ограниченом 

одговорношћу ''Врући извори'' Грачац, одлуком 

бр.283/17 од 30.6.2017.године. 

  3. Саставни део овог закључка чине 

извештаји из тачке 1. и 2. овог закључка. 

  4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број: 400-1393/17 од  5.9.2017.године 
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ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

260. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници, одржаној 5.9.2017.године,  на 

основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  

чл.36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

о   Извештају независног ревизора о обављеној 

ревизији финансијског извештаја за 2016.годину 
 

1. Скупштина општине је упозната са 

Финансијским извештајем ЈП за обављање 

комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 

Бања за 2016.годину, са Извештајем независног 

ревизора о обављеној ревизији финансијског 

извештаја за 2016.годину, који је усвојио 

Надзорни  одбор овог предузећа   одлуком бр.01-

2665/1 од 28.6.2017.године. 

  2. Саставни део овог закључка чини 

извештај из тачке 1.овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-546/17 од  5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

261. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници, одржаној 5.9.2017.године,  на 

основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.15/16), чл. 21.став 1.  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.годину  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.28/16, 

7/17 и 18/17) и  чл.36.став 1. тачка 9б Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),  

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању   Извештаја  о пословању ЈП „Шуме-

Гоч“ Врњачка Бања за 2016.годину 

 

1. Усваја се Извештај  о пословању ЈП за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања за 2016.годину који је усвојио 

Надзорни  одбор овог предузећа   одлуком бр. 

01-708 од 28.6.2017.године. 

  2. Саставни део овог закључка чини  

извештај из тачке 1. овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 400-1779/17 од  5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

262. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. седници, одржаној 5.9.2017.године,  на 

основу члана 65. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  

чл.36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

о   Извештају независног ревизора о обављеној 

ревизији финансијског извештаја ЈП ''Шуме-Гоч'' 

за 2016.годину 
 

1. Скупштина општине је упозната са 

Извештајем независног ревизора о обављеној 

ревизији финансијског извештаја ЈП за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме –Гоч'' 

Врњачка Бања за 2016.годину.   

2. Саставни део овог закључка чини  

извештај из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-547/17 од  5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

263. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 



 Страна 26     -   Број  23.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     6.9.2017. године 

  

 
 

чл.33. Закона о јавним агенцијама (''Сл.гласник 

РС'', бр.18/05, 81/05-исправка),  и чл.36.став 1. 

тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да је Браниславу 

Бежановићу, престао мандат ВД директора 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

због именовања директора овог предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу. 

Овај закључак објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 020-187/17  од 5.9.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

264. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 

чл.52 Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 

РС'', бр.15/16) и чл.36.став 1. тачка 9б. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен текст), 

донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да је  Стевану 

Драшковићу, престао мандат ВД директора 

Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања, због 

именовања директора овог предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу. 

Овај закључак објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-188/17  од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

265. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

11. редовној седници одржаној дана 

5.9.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), чл.52 Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да је  Ивици Лазаревићу, 

престао мандат ВД директора Јавног предузећа 

за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања, због именовања директора овог 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

 Овај закључак објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

            Број: 020-189/17  од 5.9.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

266. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.100.став 1 тач.2.Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-

испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-

Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 36. и 48. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 28/16- пречишћен 

текст и 19/17) и чл.56. ставу 4.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се непосредном 

погодбом по тржишним условима грађевинско 

земљиште на реалном делу од 107м2 према 

приложеној  скици лица места од  кп.бр. 2226/2 у 

КО Руђинци, чија укупна површина је 3719м2, 

непосредном погодбом, по тржишној цени, 

Ђурђевић Ђорђу из Врњачке Бање, 

ул.Краљевачка бр.24 ради исправке границе 

грађевинске парцеле на кп.бр.2228/2 КО 
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Руђинци у складу са чланом 68. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 

бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014). Скицу 

лица места за кп.бр. 2226/2 и кп.бр.2228/2 обе у 

КО Руђинци израдио Геоплан. 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

120дин/м2,  постигнутој у поступку непосредне 

погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокрет-

ностима у јавној својини, утврдила купопродајну  

цену за укупну површину која се отуђује у 

износу од 12.840,00 динара, начин и рокове 

плаћања који су прописани важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 

купац Ђурђевић Ђорђе из Врњачке Бање, 

ул.Краљевачка бр.24 као власник кп.бр.2228/2 

КО Руђинци и објекта изграђеног на истој у  

обавези је да са општином Врњачка Бања 

закључи уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке,  у противном ова Одлука 

престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да  су за отуђење 

предметног земљиште  испуњени услови из 

чл.68. Закон о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а то су: да је 

површина реалног дела парцеле који се отуђује 

мања од минимума који је важећим планом 

прописан за површину грађевинске парцеле у 

том потесу, да је површина реалног дела парцеле 

који се отуђује мања од површине паецеле којој 

се припаја и да је прибављена сагласност 

Општинског правобранилаштва. 
 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

ања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 46- 12/17  од 5.9.2017.године  

                                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

   

РАДНА ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

267. 

Одбор за административно мандатна 

питања и нормативна акта Скупштине општине 

Врњачка Бања на седници одржаној 

31.8.2017.године, на основу члана  9. Закона о 

платама у државним органима и јавним 

службама (''Сл. гласник РС'', бр. 34/01, 62/06 - др. 

закон и 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 – 

др.закони, 92/2011 и 99/2011 – др.закон, 10/13, 

55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), члана 41. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и 

члана 41. Пословника Скупштине општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), доноси 

следећу 
 

О Д Л У К У 

о изменама  Одлуке о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица у органима општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1. 

 У чл.7. Одлуке о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата изабраних и 

постављених лица у органима општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.16/13), у ставу 2., алинеја 5. се мења и гласи: 

''-4,63 за чланове Општинског већа''. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО 

МАНДАТНА ПИТАЊА И НОРМАТИВНА 

АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 120-55/17 од  31.8.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
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