
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 17.редовне  седнице Скупштине општине Врњачка Бања,  која је одржана дана 27.7.2018. године, у 

великој сали Скупштине општине са почетком у 10  часова. 

 Овај извод из записника сачињен је у складу са чл. 81. Пословника  Скупштине општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст) уз напомену да је ток 

седнице сниман коришћењем компјутерске технике путем бележења тонског записа на хард диску 

који се чува трајно и који представља оригинални записник са седнице. 

На почетку седнице је утврђено  да од укупно 25 одборника седници  присуствује 20 

одборника, и то:  Миљко Арсић, Весна Бурмазовић, Дане Станојчић, Срђан Удовичић, Предраг 

Џамић,  Весна Милићевић, Јелена Дишовић Ђукић, Милан Плањанин, Јордан Пецић, Драгољуб 

Богдановић, Марина Ђорђевић,  Слађана Терзић, Ненад Николић,  Војислав Вујић, Андрија Боћанин, 

Владан Јоцић, Родољуб Џамић, Ђорђе Петровић, Матеја Мијатовић, Снежана Стојановић 

Мирослав Веселиновић је присутан од 10,10 сати, када је присутно 21 одборника. 

Одсутни су:  Иван Радовић, Зоран Сеизовић,  Наташа Перовић и Бранка Милошевић. 

Дане Станојчић, зам.председника СО је известио о томе која су лица позвана да присуствују 

седници и нагласио да седницу преноси Врњачка РТВ. 

Известио је да је Председник општине поднео захтев за сазивање седнице по хитном 

поступку, ради разматрања 

-Одлуке о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019-2029. 

године, а затим да је Општинско веће поднело захтев за сазивање седнице по хитном поступку, ради 

разматрања 

-Одлуке о давању сагласности на уговор о суфинансирању  мера популационе политике 

- Одлуке о  продужавању важења Oдлуке о прибављања у јавну својину општине кп.бр.244/54 

KO Врњачка Бања,  

Како је Скупштина општине са 16 гласова ''за'' прихватила предлоге, исти ће се разматрати 

после 3. тачке предлога дневног реда. 

Зам.председника СО је  упознао присутне да је Драгољуб Богдановић поднео писани захтев за 

разрешење Драгана Говедарице дужности председника Бањског одбора, и исти затим повукао. 

Драгољуб Богдановић је образложио свој захтев и рекао да је у консултацијама са 

Председником општине исти повукао. 

Зам.председника СО је  ставио на изјашњавање Извод из записника са 16.седнице, 

одржане 29.6.2018.године. 

Родољуб Џамић је нагласио да није био присутан тој седници, али да је изостанак био 

оправдан и рекао да је на консултацијама договорено да седница буде раније, али да је разлог за 

померање био Ребаланс буџета. Затим је нагласио да је Ђорђе Петровић на тој седници предложио да 

се под тачком- Предлог Бањског одбора за доделу признања поводом Дана општине Врњачка Бања за 

2018.годину, стави на увид одборницима списак свих предложених за признања, те нагласио да се 

њега предложило Извршни одбор СПС-а, затим Група грађана и акад.вајар Светислав Басара и ставио 

примедбу да је Бањски одбор донео закључак којим је мењао своју одлуку, што правно није у реду и 

да је тим закључком продужен рок за доставу предлога, са образложењем да се ради и о 150 година 

бањског туризма, што је требало да буде разлог да се додели већи број признања. Сматра да је 

потребно објашњење за предложене и нагласио да у одлуци која регулише ову материју стоји да се 

признање додељују грађанима Врњачке бање, а изузетно личностима и институцијама са стране. 

Дане Станојчић је рекао да у записнику треба да стоји да је одборник Родољуб Џамић био 

оправдано одсутан, а што се тиче предлога Ђорђа Петровића, да је исти дао на гласање, али како је 1 

одборник био ''за''', то предлог није прихваћен. 

Родољуб Џамић је предложио да уз материјал за седницу СО буде достављен и списак 

предложених за признања. 

Војислав Вујић је рекао да је и он био оправдано одсутан и да је очекивао да види предлоге у 

матријалу, уз напомену да је Милан Плањанин рекао да ће да предложи Бобана Ђуровића, 

председника општине за почасног грађанина Врњачке Бање, уз констатацију да ово излагање не мора 

да уђе у записник. 

Милан Плањанин је истакао да је хтео да одржи своје обећање, али да Председник општине, то 

није прихватио. 



Да се унесе  примедба Родољуба Џамића коју је формулисао Дане Станојчић, гласало је 20 

одборника, а за Извод из запсиника са 16.седнице, одржане 29.6.2018.године, са усвојеном примедбом 

гласало је 18 одборника, па је исти усвојен. 

Једногласно је усвојен  предлог дневног реда са усвојеним допунама, па је  Скупштина   

утврдила следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1.Решење о умањењу доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта за изградњу хотела 

са Аква парком на кп.бр. 1125/2  КО Врњачка Бања 

2. Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду 

од 01.01.2018.-29.06.2018.године 

3. Oдлука о претварању (конверзији) потраживања насталих по основу јавних прихода од 

Привредног друштва „Симпо“  а.д. Врање у основни капитал овог приврдног друштва 

4. Одлука о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019-2029. године,  

5. Одлука о давању сагласности на уговор о суфинансирању  мера популационе политике 

6. Одлука о  продужавању важења Oдлуке о прибављања у јавну својину општине кп.бр.244/54 KO 

Врњачка Бања,  

7.Извештај о финансијском  пословању ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2017.годину 

-Финансијски извештај и Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијског 

извештаја ЈП ''Белимарковац'' за 2017.годину 

-Одлука  Надзорног одбора одбора ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања о расподели добити 

8.Извештај о  финансијском  пословању ''Врући извори'' ДОО Грачац за 2017.годину 

9. Извештај  о пословању ЈП ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2017.годину 

-Финансијски извештај и Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијског 

извештаја ЈП ''Шуме-Гоч'' за 2017.годину 

-Одлука  Надзорног одбора одбора ЈП ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о расподели добити 

10. Извештај  о раду са финансијским извештајем  ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 

2017.годину 

-Финансијски  извештај и Извештај овлашћеног  ревизора о обављеној ревизији финансијских 

извештаја ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2017.годину 

-Одлука  Надзорног одбора одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања о расподели добити 

11.Избор и именовања 

12.  Одборничка питања и одговори 
 

ПРВА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Љиљана Радаковић, зам.начелника Општинске управе је известила о предлогу овог решења. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Родољуб Џамић и Бобан Ђуровић. 

 Пре гласања је утврђено да седници присуствује 20 одборника, након чега је једногласно 

донето  

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Утврђује се да је изградња објекта хотела са Аква парком   на кп.бр.1125/2  КО Врњачка 

Бања од  посебног интереса за општину Врњачка Бања,  што је у складу са  Стратегијом развоја 

туризма Републике Србије за период 2016. -2025.године (''Сл.гласник РС'', бр.98/2016),  којим 

документом се констатује да су и  поред многобројних слабости изражених у реализацији претходне 

Стратегије, превасходно захваљујући власницима и запосленима у туристичкој привреди, а последње 

две године (2014. и 2015.) и активностима Владе и ресорног министарства створене претпоставке за 

снажнији развој и раст туризма као једне од приоритетних привредних грана, па је тако у Поглављу 

6.3. Предвиђени економски ефекти модела раста туризма у делу  - Индиректни ефекти туризма, 

наведено да производи грађевинарства налазе широко тржиште захваљујући  развоју туризма кроз 

изградњу угоститељских објеката за смештај и исхрану, објеката за рекреацију, wellness и spa 

центара, аква паркова и др. Oпштина Врњачка Бања је намерна да обезбеди целокупан систем 

подстицаја за инвестиције у туризам на јединствен начин за домаће и иностране инвеститоре, како се 

то дефинише у овој Стратегији, у поглављу 7. -План подизања конкурентности -задаци, приоритетни 

производи, дестинације и активности. 

 Изградњом ове врсте објекта се употпуњује туристичка понуда Врњачке Бање, што ће, поред 

осталих постојећих садржаја, створити услове за већу посећеност гостију Врњачкој Бањи и на тај 



начин допринети укупном расту  делатности туризма, као и осталих пратећих делатности, као што је 

то у Стратегији наведено. 

 ''Вода Синђелић'' д.о.о ''РУЦ Ждрело'', Петровац се обратило општини Врњачка Бања за 

умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта у поступку изградње објекта хотела са 

Аква парком, у којем се наводи да ће се изградњом овог објекта поспешити туристичка понуда 

Врњачке Бање, обзиром да програмски садржаји будућег хотела доприносе осавремењавању и 

подизању туристичке понуде Врњачке Бање као туристичког места прве категорије. 

2. Ово решење се доноси са разлога што је Врњачка Бања добила  статус туристичког места 

прве категорије, а што је утврђено Решењем Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

бр.332-02-00306/2016-08 од 21.02.2017.године. 

У поступку одлучивања по захтеву ''Вода Синђелић'' д.о.о ''РУЦ Ждрело'', имало се у виду да 

је Стратешким документима  које је усвојила Скупштина општина  Врњачка Бања и то: Стратегијом 

одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013.-2023. (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/13, 

2/15) и Програмом развоја туризма 2012.-2022. (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.6/13) 

најзначајнији развојни приоритет Општине Врњачка Бања даљи развој и унапређење туризма у 

општини Врњачка Бања, па је за потребе даљег развоја и подизања нивоа туристичке понуде Врњачке 

Бање потребно увођење нових туристичко рекреативних садржаја као што је изградња хотела са Аква 

парком. 

 3. Обзиром да су на основу тачке 1. и 2. овог решења  испуњени услови из чл. 8. став 1. 

Одлуке о  доприносу за уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

3/17-пречишћен текст и Аутентичног тумачења-3/18), да се ради о објекту од посебног значаја за 

општину, то се ''Вода Синђелић'' д.о.о ''РУЦ Ждрело'', Петровац, ослобађа 50% од висине утврђеног 

доприноса за уређивање грађевинског земљишта, наведеног у решењу о грађевинској дозволи 

бр.ROP-VBN-8208-CPI-3/2018 од 18.7.2018.године, које решење је донео Одсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско правне послове. 

 4. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

ДРУГА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије је упознао присутне са  Извештајем 

о извршењу буџета за 6 месеци. 

 У дискусији су учествовали:Војислав Вујић, Иван Џатић, Мирослав Веселиновић, Бобан 

Ђуровић и Родољуб Џамић, након чега је за усвајање извештаја гласало 17 одборника. 

 Војислав Вујић је истако повреду Пословника, јер гласови нису добро избројани, па је након 

поновног гласања дизањем руку, утврђено да је за гласало 18 одборника и Скупштина донела 
 

З А К Љ У Ч А К 

 Усваја се Извештај о остварењу прихода и  извршењу расхода буџета општине Врњачка 

Бања за период 1.1.2018.-29.6.2018.године, који је у складу са чл.76.ст.1. Закона о буџетском систему 

(''Сл.гласник РС'', бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-

др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), организациона јединица Општинске управе надлежна за послове 

финансија доставила  Општинском већу, које је сагласно ст.3. наведене одредбе закона, овај 

извештај усвојило у Извештају бр.400-1733/18 од 18.7.2018.године  и доставило Скупштини 

општине. 
 

ТРЕЋА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије је упознао присутне са предлогом 

одлуке. Како дискусије није било, једногласно је донета 
 

О Д Л У К А 

О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА ОД ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ''СИМПО''  А.Д. ВРАЊЕ 

У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА 
 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Саша Радисављевић, секретар СО је упознао присутне са предлогом одлуке. 

 Како дискусије није било, једногласно је донета 



 

           О  Д  Л  У  К А  

о приступању изради Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019-2029. године 
 

ПЕТА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

Како известилац није присутан у сали, дата је пауза од 12,20 до 12,30 сати, када је Јелена 

Богојевић, руководилац Одсека за ЛЕР упознаала  присутне са предлогом одлуке. 

Након дискусије Војислава Вујића, једногласно је донета  
 

ОДЛУКА 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ 

 МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 
 

ШЕСТА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Славица Станковић, Општински правобранилац  је упознала присутне са предлогом одлуке. 

 Како дискусије није било, једногласно је донета 
 

О Д Л У К А 

о продужавању важења Одлуке  

о прибављања у јавну својину општине кп.бр.244/54 КО Врњачка Бања 
 

СЕДМА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 У дискусји су учествовали: Војислав Вујић, а на питања одборника су одговарали Бобан 

Ђуровић, Председник општине и Драгослав Благојевић, директор ЈП ''Белимарковац''. 

 За  предлог закључка о финансијском пословању гласали су сви присутни одборници, па је 

донет       

З А К Љ У Ч А К 

 Усваја се Извештај  о финансијском пословању ЈП за обављање комуналне делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2017.годину који је усвојио Надзорни  одбор овог предузећа   

одлуком бр. 01-3370/3 од 28.6.2018.године. 
 

За  предлог закључка о финансијском извештају и ревизији, гласало је 17 одборника, па је донет  
 

З А К Љ У Ч А К 

 Скупштина општине је упозната са Финансијским извештајем ЈП ''Белимарковац'' за 

2017.годину усвојен одлуком Надзорног одбора бр.01-3370/1 од 28.6.2018.године са Извештајем 

независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја ЈП за обављање  комуналне 

делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2017.годину.   
 

За  предлог закључка о расподели добити гласало је 17 одборника, па је донет  
 

З А К Љ У Ч А К 

Даје се  сагласност на Одлуку Надзорног одбора одбора ЈП за обављање комуналне 

делатности  ''Белимарковац'' Врњачка Бања о расподели добити  исказаном у финансијском извештају  

за 2017.годину, бр.01-3370/2 од  28.6.2018.године. 
 

ОСМА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

Бобан Ђуровић, директор ''Врући извори'' ДОО је упознао присутне са извештајем о раду за 

2017.годину. 

 У дискусји су учествовали: Родољуб Џамић, Војислав Вујић, Милан Плањанин, након чега је 

са 17 гласова ''за'', донет 

 З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извештај  о финансијском пословању ''Врући извори'' ДОО Грачац за 2017.годину, 

који је усвојио Надзорни  одбор  ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања који врши функцију Скупштине 

овог Друштва   одлуком бр. 424/18  од  29.6.2018.године. 

 



ДЕВЕТА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

Ивица Лазаревић, директор ЈП ''Шуме-Гоч'' је упознао присутне са извештајем о пословању за 

2017.годину, финаниским извештајем са ревизијом и расподели добити. 

 У дискусји су учествовали: Родољуб Џамић, Војислав Вујић, на чија питања је одговарао 

известилац, Ивица Лазаревић. 

За  предлог закључка о  пословању гласало је 17 одборника, па је донет    
   

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извештај  о пословању ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-

Гоч'' Врњачка Бања за 2017.годину који је усвојио Надзорни  одбор овог предузећа   одлуком бр. 01-

906 од 22.6.2018.године. 
 

За  предлог закључка о финансијском извештају и ревизији, гласало је 17 одборника, па је донет  
 

З А К Љ У Ч А К 

Скупштина општине је упозната са Финансијским извештајем ЈП ''Шуме-Гоч'' за 2017.годину 

усвојен одлуком Надзорног одбора бр.01-905 од 22.6.2018.године са Извештајем независног ревизора 

о обављеној ревизији финансијског извештаја ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме –Гоч'' Врњачка Бања за 2017.годину.   
 

За  предлог закључка о расподели добити гласало је 17 одборника, па је донет  
 

З А К Љ У Ч А К 

Даје се  сагласност на Одлуку Надзорног одбора одбора ЈП за газдовање заштитним шумама 

Врњачке Бење ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о расподели добити  исказаном у финансијском извештају  

за 2017.годину, бр.01-904 од  22.6.2018.године. 
 

ДЕСЕТА ТАЧКА 

Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Како дискусије није било, једногласно је донет  
 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извештај  о раду са финансијским извештајем  ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 

за 2017.годину бр. 2419/1  од 6.7.2018.године. 
 

Једногласно је усвојен предлог закључка о финансијском извештају и ревизији, па је донет 
 

З А К Љ У Ч А К 

Скупштина општине је упозната са Финансијским извештајем ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 

2017.годину, усвојен одлуком Надзорног одбора бр.2154/2018 од 28.6.2018.године са Извештајем 

овлашћеног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја ЈП за превоз путника и транспорт 

робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2017.годину. 
 

Једногласно је усвојен предлог закључка о расподели добити, па је донет 
 

З А К Љ У Ч А К 

Даје се  сагласност на Одлуку Надзорног одбора одбора ЈП за превоз путника и транспорт робе  

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања о расподели добити  исказаном у финансијском извештају  за 

2017.годину, бр.2155/2018 од  28.6.2018.године. 

ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА 

 Под овом тачком није било избора и именовања 

ДВАНЕСТА ТАЧКА 

Родољуб Џамић је поставио питање да ли ће бити формирана комисија или неко друго радно 

тело за израду новог Статута општине Врњачка Бања, у складу са изменама Закона о локалној 

самоуправи. 

Бобан Ђуровић је затражио да се у пименој форми достави одговор да ли је поднета пријава на 

име прометовања дрва из приватног забрана на име његовог оца и брата. 



Војислав Вујић је поставио питање када ће бити готова свлачионица  ФК ''Реал''-а из 

Подунаваца, који клуб је ушао у виши ранг такмичења, као и да ли по том основу имају право на 

додатна средства, а на које питање је Иван Џатић одговорио да је у Подунавцима изграђен терен, 

пешачке стазе, вртић, а да је за свлачионице опредељено 4 милиона динара и да ће се расписати јавна 

набавка, као и да је процедура започета тако што се Мирко Тодоровић  одрекао земљишта које ће бити 

приступни пут, те да се у катастру спроводи ова промена, а у вези средстава, да се врши исплта 

опредељених износа. 

Думановић Милутин је питао: да ли ће се ове године завршити комплет стазе и направити парк 

на Црквеном брду, да ли ће да се ради тунел на Црквеном брду и да ли ће се направити мост који 

повезује бањски трг са централним парком. 

Бобан Ђуровић је одговорио да ће сва 3 пројекта реализовати. 

Ђорђе Петровић је рекао да грађани Руђинаца у потесу од Илића до Лазаревића, један део 

асфалта од Лазаревића до Жупац Миливоја се одвалио (подигао), па траже да инспекција постави 

знакове да неко не настрада. 

Бобан Ђуровић је одговорио да је ту деониоцу пре 2-3 месеца радио ''Крушевац пут'', који су и 

обишли тај део, те да ће се поново радити у нарених 10-ак дана. 

На питање Родољуба Џамића да ли се слави Св.Ћирик, који празник је честитао грађанима 

Врњачке Бање, одговор је дао Дане Станојчић и рекао да је у 8 сати литургија у Цркви Пресвете 

Богородице, а после тога је литија. 

Драгољуб Богдановић је затражио да Председник општине и народни посланик ургирају да се 

набави једно ватрогасно возило са дуплом вучом. 

 Бобан Ђуровић и Војислав Вујић су одговорили да ће у оквиру својих надлежности покушати 

да помогну у набавци овог возила. 

Војислав Вујић је поставио следећа питања-Да ли ће  бити исплаћене било какве награде 

клубовима који су ове сезоне ушли у виши ранг такмичења -Да ли и какве везе има помоћник 

председника Милутин Думановић са јавним набавкама које се спроводе за органе општине Врњачка 

Бања -Каква је судбина новца који се издваја по основу самодоприноса за месну заједницу Подунавци 

и да ли ће он бити потрошен у складу са програмом самодоприноса. 

Иван Џатић је за спортске клубове одговорио да примају средства кроз редован рад, а други део 

кроз посебне програме. У вези МЗ је рекао да су 2014.године укинути њихови сопствени рачни, да се 

средства сливају у буџет, али се приказују у њиховим финансијским плановима. У периоду од 2013-

2018.године по основу самодоприноса убрано је 4,2 милиона динара, а у МЗ Подунавци уложено око 18 

милиона динара. 

Милутин Думановић је поводом питања Војислава Вујића, исткао да као помоћник Председника 

општине прима у управи плату и да се ангажује да се реализују пројекти, као и да је разочаран  у 

његове речи. 

Војислав Вујић је рекао да је за ''лавиринт'' издвојено око 4 милиона динара, а да у нашем ЈП 

кажу да је тај пројекат могао бити урађен за 1,2 милиона динара, као и констатовао да Председник 

општине, његов заменик и помоћник Председника општине који  нису одборници не могу да 

постављају одборничка питања и затражио  да му се доставе стенограми последњих излагања 

председника општине, заменика председника општине и помоћника председника општине Милутина 

Думановића. 

 Дане Станојчић је рекао да су Председник општине и заменик Председника општине давали 

одговоре на овде постављена питања. 

Бобан Ђуровић је затражио да се достави Информација о стању у општини Врњачка Бања у 

периоду од 2008. – 2012.године, а која ће обухватити следеће податке : У којем стању су били објекти 

који су реновирани за време садашњег сазива скупштине, у ком статусу и стању је био централни 

бањски парк, да ли је приватизација ХТП „Фонтана“ успешно споведена, да ли је било загађења 

минералних извора у том периоду, да ли је приватизација „Аутопревоза“ успешно спроведена, у ком 

стању је била инфраструктура у централном језгру Врњачке Бање, колики је био буџет у том периоду, 

таксативно по годинама, колики је био дуг јавних предузећа и установа закључно са 2012.годином? 

Колико је коштала реализација „радне акције“ и да ли је покренут неки поступак у вези са истом? Да ли 

г.Вујић потписивао налоге уместо тадашњег начелника ОУ Г. Бранислава Миковића, да ли је општина 

платила тадашњем одборнику ЈС израду радних униформи за „радну акцију“, да ли је општина платила 

свадбу за време трајања „радне акције“ и да ли су за те сврхе ненаменски употребљена средства 

намењена радном ангажовању социјално угрожених становника, а преко Центра за социјални рад, који 

је обезбедило Министарство рада и социјалне политике, да се затражи информација од МУП-а о крађи 



аутомобила Верољуба Јеринића, као и Информацију о стању у месној заједници Подунавци у периоду 

2008. – 2012.године (инвестиције, изградња објеката, финансије и сл...). 

Затим је Војислав Вујић, говорио о запослењу супруга Председника општине и његовог 

заменика, на шта су одговое дали Бобан Ђуровић и Иван Џатић. 

На питање Милана Плањанина на који начин је купио капиталну инвестицију, када је пре 2 

седнице рекао да му је плата 65.000 динара, Војислав Вујић је одговрио да је средства обезбедио путем 

кредитног задужења. 
 

Како других питања и предлога није било,  седница је завршена у 14,30 сати 
 

Записник обрадила,        ПРЕДСЕДНИК СО 

Зам.секретара СО          Иван Радовић,с.р. 

Гајшек Олгица                

  

 

  


