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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 
152. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
24. седници, одржаној 5.6.2019. године, на 
основу чл. 77. Закона о запосленима у 
аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 
21/2016), чл. 40. Статута Општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'' 
број 12/19), усвојила је  
   
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Кадровски план Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр. 9-730/18 од 
25.12.2018. године  у чл. 2. мења се и гласи: 
 
„Планирани број запослених у Општинској 
управи општине Врњачка Бања према звањима 
на неодређено време, на одређено време у 
кабинету и на одређено време због повећаног 
обима посла  који су потребни у 2019. години 

 
Радна места  службеника и намештеника 
 

Број извршилаца 84 

  
Положаји у првој групи 
Положаји у другој групи 
 

  1 
  1 

Самостални саветник 14 
Саветник 31 
Млађи саветник   1 
Сарадник 
Млађи сарадник 
Виши референт 

  7 
  6 
15 

Референт 
Млађи референт 
 
Прва врста радних места 
Друга врста радних места 
Трећа врста радних места 
Четврта врста радних места 
Пета врста радних места 
 

  0 
  0 
 
0 
0 
0 
4 
4 

  
Радни однос на одређено време 
(повећан обим посла) 

Број извршилаца 15 

 
 

 
 

Самостални саветник 0 
Саветник 3 
Млађи саветник 
Сарадник 
Млађи сарадник 
Виши референт 

9 
0 
0 
1 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Рефереент 
Млађи референт 
 
 
Прва врста радних места 
Друга врста радних места 
Трећа врста радних места 
Четврта врста радних места 
Пета врста радних места 
 
 

0 
0 
 
 
0 
0 
0 
1 
1 

Радни однос на одређено време 
(у кабинету председника општине) 
 

Број извршилаца 5 

 
 
 
Самостални саветник 

    
 
 
0 

Саветник 2 
Млађи саветник 
Сарадник 
Млађи сарадник 
Виши референт 
Рефереент 
Млађи референт 
 
 
Прва врста радних места 
Друга врста радних места 
Трећа врста радних места 
Четврта врста радних места 
Пета врста радних места 
 
 

0 
0 
2 
0 
1 
0 

 
Приправници 
 
Висока стручна спрема  
Виша стручна спрема 
Средња стручна спрема 
 
 

Број извршилаца 0 
 
0 
0 
0  „ 
 

Члан 2. 
Измене и допуне Кадровског плана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 9-435/19  од 5.6.2019.године 

 
          ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                                                Иван Радовић, с.р.

 
 
 

 

_______________________________ 
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153. 
Скупштина општине Врњачка Бања на  

24. седници одржаној 5.6.2019. године, на 
основу чл. 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007,  83/2014 – др. закон,  
101/16-др.закон и 47/2018),  Акционог плана за 
преговарање Србије о чланству у Европској 
унији за Поглавље број 23 и чл. 40. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 12/19), доноси 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 
АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 
2019-2022. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.   

Усваја се  Локални антикорупцијски 
план општине Врњачка Бања за период 2019-
2022. године (у даљем тексту: ЛАП). 

 
Члан 2.   

Општи циљ ЛАП-а је транспарентан рад 
органа  локалне самоуправе,  јавних предузећа, 
установа и служби чији је основач општина, као 
и транспарентно креирање и трошење буџета и 
адекватан одговор цивилног друштва и медија 
на корупцијске изазове, што се постиже 
применом адекватних механизама за праћење 
његовог спровођења, на који начин локална 
самоуправа јача своју отпорност на настанак 
корупције, на неправилности и злоупотребе 
јавних ресурса, односно јача своје капацитете за 
заштиту, заступање и остваривање јавног 
интереса локалне заједнице. 

ЛАП је израђен уз подршку и у сарадњи 
са организацијом ''Транспарентност Србија'' у 
оквиру Пројекта за одговорну власт USAID-а,  
по моделу који је сачинила Агенција за борбу 
против корупције, обзиром да је Акционим 
планом за преговарачко Поглавље 23 предвиђено  
да Агенција за борбу против корупције израђује 
модел овог акта. 

 
Члан 3.  

Општина Врњачка Бања овим 
документом изражава пуну спремност за 
прописивање и јачање  превентивних 
антикорупцијских механизама и механизама за 
увођење начела доброг управљања и добре 
управе у рад органа и служби општине Врњачка 
Бања и других органа јавне власти који на 
локалном нивоу задовољавају потребе и 
интересе локалног становништва и локалне 
заједнице.   

 

Члан 4.  
Праћење и оцену ефеката програма и 

мера овог акционог плана вршиће посебно тело 
које образује Скупштина општине, а након 
спроведеног поступка у складу са ЛАП-ом који 
спроводи  Комисија коју образује Председник 
општине. 

 
Члан 5.  

Начелник Општинске управе ће 
одредити  носиоце активности за спровођење 
прописаних мера из овог документа, који су у 
обавези да телу за праћење примене ЛАП-а из 
чл.4.ове одлуке по окончању активности, 
односно захтеву овог  тела,  у складу са ЛАП-ом 
доставе коначне, односно периодичне извештаје 
о реализацији тих  мера. 

 
Члан 6.     

ЛАП је саставни део ове Одлуке и биће 
објављен на званичном сајту Општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 7.   

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл. листу Општине 
Врњачка Бања''. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 
важи Одлука о усвајању Локалног антикору-
пцијског плана општине Врњачка Бања за период 
2017.-2020.година (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.19/17). 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-99/19 од 5.6.2019. године 
 
  ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

154. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

24.седници, одржаној  5.6.2019.године, на основу  
чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, 129/07, 83/14-др., 101/16-др.закон и 
47/2018) Националне Стратегије за младе Владе 
Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015) 
и чл. 40. ст. 1. тч. 40. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
12/19), донела је 

О Д Л У КУ  
о приступању изради  

Локалног акционог плана за младе општине 
Врњачка Бања 2020-2025 
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Члан 1.   
Овом Одлуком приступа се изради 

Локалног Акционог Плана за младе 2020-2025. 
године (У даљем тексту: ЛАПМ).  

 
Члан 2.   

ЛАПМ се доноси у складу са 
Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка 
Бања 2013-2023. год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“ 6/13), којом се у Поглављу - 
Визија, мисија, стратешки приоритети, општи и 
посебни циљеви, Приоритету 3 - Развијени  и 
очувани људски ресурси, наводи брига о деци, 
младима и породици, а посебно је кроз посебне 
циљеве 3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3. наглашено 
остваривање омладинске политике на локалном 
нивоу, унапређење положаја младих и активно 
партнерство субјеката омладинске политике у 
развоју омладинске политике и спровођењу 
омладинских активности, као  и развоју и 
спровођењу локалних политика које се тиче 
младих. 

 
Члан 3.   

ЛАПМ је документ који се израђује на 
основу истраживања и утврђивања проблема 
младих на територији општине Врњачка Бања, а 
који ће садржати предлоге о начину решавања 
истих.   

 
Члан 4.   

Документ из чл. 1. се израђује са циљем 
да се допринесе побољшању услова живота 
младих на територији општине Врњачка Бања, 
социјалној заштити, могућностима запошљавања 
као и оснаживању младих за активно учешће у 
доношењу одлука у локалној заједници, а овим 
документом ће се обухватити и мере којима се 
препознаје и подстиче даљи развој способности 
младих и њиховог потенцијала, а израђује се за 
дужи период, који ће се ближе дефинисати 
самим документом.  

 
Члан 5.   

Израду ЛАПМ реализоваће општина 
Врњачка Бања у сарадњи са Канцеларијом за 
младе општине Врњачка Бања као и другим 
институцијама и невладиним организацијама 
које се баве младима, а које делују на територији 
општине Врњачка Бања, у складу са 
Приручником за израду Локалног акционог 
плана за младе Министарства омладине и спорта 
Републике Србије. 

 
Члан 6.   

Овлашћује се председник општине да у 
процесу израде Акционог плана формира Радну 
групу, чији ће председник бити Координатор 

Канцеларије за младе, а коју ће чинити  и 
представници других  институција и 
организација које се баве проблемима младих. 

 
Члан 7.   

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Врњачка Бања“.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

               Број: 9-436/19  од  5.6.2019. године 
 
 ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

155. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 24.седници, одржаној дана 5.6.2019. 
године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 
члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 
Уредбе о адресном регистру („Службени 
гласник РС“, бр. 63/2017), члана 40. став 1. тачка 
64. Статута општине Врњачка Бања (''Службени 
лист пштине Врњачка Бања'', бр. 12/2019) и 
сагласности Министарства државне управе и 
локалне самоуправе број 015-05-00056/2018-24 
од 7.8.2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 
ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

РУЂИНЦИ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању назива улица и 

засеока у насељеном месту Руђинци (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.43-пречишћен текст 
и 15/19-др.одлука), у чл.1. у тачки 3. мења се 
назив улице ''Владе скелеџије'', тако да гласи: 
 ''Улица 3: назив улице: ''Риболовачка.'' 

 
  У чл.1. у  тачки  16. мења се назив 
назив улице ''Сагорелица'', тако да гласи: 
             ''Улица 16: назив улице 
''Делиградска.'' 

 
Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Републички геодетски завод – Служба за 
катастар непокретности Врњачка Бања и 
Општинска управа општине Врњачка Бања. 
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Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
          Број: 9-437/19  од 5.6.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

156. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

24.седници одржаној 5.6.2019. године, на основу 
члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 
земљишту (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 62/06, 65/08-др.закон,  41/09, 112/15,  
80/17 и 95/18-др.закон) и члана 40. Статута 
општине Врњачка Бања  (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 12/19),  по 
прибављеној сагласности Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде-Управе за 
пољопривредно земљиште, бр.320-11-3122/2019-
14 од 4.4.2019.године, донела је  
 

Одлуку 
о усвајању Годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања  
за 2019. годину 

 
Члан 1. 

 Усваја се Годишњи Програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Врњачка Бања  
за 2019. годину. 

                                                                 
Члан 2. 

             За спровођење Програма из члана 1. ове 
Одлуке, задужује се организациона јединица 
Општинске управе надлежна за послове 
пољопривреде.  
 

Члан 3. 
Документ ''Годишњи Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Врњачка Бања  
за 2019. годину'' објављује се на званичном сајту 
Општине Врњачка Бања.  
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана 

од дана објављивања  у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке, 
престаје да важи Одлука о усвајању Годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Врњачка Бања  за 2019. годину, бр. 
320-16/19 од 27.3.2019.године (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.12/19). 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 320-28/19 од 5.6.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

157. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

24.седници одржаној 5.6.2019.године, на основу 
чл.99. 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, 
145/2014, 83/18 и 31/19), 29. став 4.Закона о 
јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017 и  95/2018), Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари 
у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник 
РС", бр. 16/2018), 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 
отуђења из јавне својине oпштине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/19), 
Одлуке Председника општине о расељавању 
правних лица са локације на кп.бр.503/17 КО 
Врњачка Бања,  бр.46-1/19 од 31.5.2019.године и 
чл.40. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 12/19), на предлог 
Комисије за спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини општине 
Врњачка Бања по спроведеном поступку,  
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Члан 1. 
Овом одлуком отуђује се  из јавне 

својине општине Врњачка Бања купцу 
Миливоју Ђорђевићу, из Ивањице ул.Браће 
Рајковића бр.25 по тржишним условима из 
јавног огласа објављеног у дневном листу 
„Политика“ од  12.4.2019.године, који је 
расписан по Одлуци Председника општине  о 
покретању поступка отуђења из јавне својине 
oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/19) и Одлуци 
Председника општине о расељавању са локације 
на кп.бр.503/17 КО Врњачка Бања бр.46-1/19 од 
31.5.2019.године, по спроведеном поступку 
прикупљања понуда путем јавног оглашавања, 
непокретности и то: земљиште на кп. бр.503/17 
површине 11058м2 КО Врњачка Бања, са  
објектима који се налазе на овој прарцели и то: 
пословна зграда бр.3 –за коју није утврђена 
делатност, површине 1233м2, пословна зграда 
бр.4- за коју није утврђена делатност, површине 
940м2, пословна зграда бр. 2.- за коју није 
утврђена делатност, површине 511м2 и зграда1. 
- површине 574м2.  
 

Члан 2. 
Непокретности из чл.1.ове Одлуке 

отуђују се из јавне својине општине за 
купопродајну цену, каја је постигнута у 
поступку отварања понуда прикупљених путем 
јавног оглашавања који је спровела Комисија за 
спровођење поступка располагања непокретно-
стима у јавној својини  у укупном износу од  
105.500.000,00 динара. 

Купац Миливоје Ђорђевић  из Ивањице  
уплаћује  купопродајну цену  из ст.1. овог члана 
општини једнократно у року од 30 (тридесет) 
дана од дана потписивања уговора  о отуђењу 
предметних непокретности а начин  и  рок су 
обавезни елементи уговора који је купац у 
обавези да закључи са општином у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке у складу са 
изјавом на записнику пред комисијом у 
противном ова Одлука престаје да важи а купац 
губи право на повраћај депозита. 

Неиспуњавањем  обавезе уплате 
купопродајну цену  из ст.1. овог члана општини 
једнократно у року од 30 (тридесет) дана од 
дана потписивања уговора  о отуђењу, уговор се 
раскида а купац  губи право на повраћај 
депозита. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 
Врњачка Бања да потпише уговор о отуђењу из 
јавне својине општине непокретности из 

чл.1.ове одлуке  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 ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-47/19 од 5.6.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

158. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

24.седници одржаној 5.6.2019.године, на основу 
чл.99.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, 
145/2014 и 83/18), Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом и давања у закуп ствари 
у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник 
РС", бр. 16/2018), 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 
отуђења из јавне својине oпштине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 8/19) и 
чл.40. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), на предког 
Комисије за спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини општине 
Врњачка Бања по спроведеном поступку донела 
је 
 

ОДЛУКУ 
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се  ''Вода 
Синђелић'' Д.О.О. Р.У.Ц. ''Ждрело'' - Ждрело, 
12309 Ждрело бб, Петровац на Млави,  из јавне 
својине општине Врњачка Бања објекат бр. 1 – 
помоћна зграда површине 20м2, објекат бр. 2 – 
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пословна зграда за коју није утврђена делатност 
површине 837м2, оба објекта постојећа на кп.бр. 
1125/35 и кп.бр. 1125/35, и то земљиште под 
зградом – објектом 29м2, земљиште под зградом 
– објектом површине 8,37 ари, њива 3. класе 
40,03ари, њива 4. класе 3,29 ари, пашњак 1. 
класе 17м2, остало вештачки створено неплодно 
земљиште 3,51 ари, укупна површине кп.бр. 
1125/35 је 55,56 ари, све у КО Врњачка Бања, 
укупна површина објеката 857м2, по тржишним 
условима и условима прописаним Одлуком 
Председника општине  о покретању поступка 
отуђења из јавне својине oпштине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 8/19) и по 
спроведеном поступку прикупљања понуда 
путем јавног оглашавања у складу са јавним 
огласом објављеним у дневном листу 
„Политика“ од  02.04 .2019.године. 
 

Члан 2. 
Непокретност из чл.1.ове Одлуке 

отуђује се из јавне својине општине за 
купопродајну цену, каја је постигнута у 
поступку отварања понуда прикупљених путем 
јавног оглашавања који је спровела Комисија за 
спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини  у укупном 
износу од  32.508.000,00 динара.  

Купац ''Вода Синђелић'' Д.О.О. Р.У.Ц. 
''Ждрело'' - Ждрело, 12309 Ждрело бб, Петровац 
на Млави  уплаћује  купопродајну цену  из ст.1. 
овог члана општини једнократно у року од 30 
(тридесет)дана од дана потписивања уговора  о 
отуђењу предметних непокретности, а начин  и  
рок су обавезни елементи уговора који је купац 
у обавези да закључи са општином у року од 30 
дана од дана доношења ове одлуке у складу са 
изјавом на записнику пред комисијом, у 
противном ова Одлука престаје да важи а купац 
губи право на повраћај депозита. 

Неиспуњавањем  обавезе уплате 
купопродајне цене  из ст.1. овог члана општини 
једнократно у року од 30 (тридесет) дана од 
дана потписивања уговора  о отуђењу, уговор се 
раскида а купац губи право на повраћај 
депозита. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да потпише уговор о отуђењу из 
јавне својине општине непокретности из 
чл.1.ове одлуке  у року од тридесет 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 ОПШТIНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-18/19 од 5.6.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

159. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

24.седници, одржаној дана 5.6.2019.године на 
основу чл. 103. став 3 и 5.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, 145/14 и 83/2018), чл.29.ст.4. 
Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 
108/2016, 113/2017 и 95/201), чл. 55. 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), чл.40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр.12/19) на предлог Комисије за 
спровођење поступка располагања непокретно-
стима у јавној својини,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА У ПРАВО 
СВОЈИНЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се сагласност за 
претварање права закупа на грађевинском 
земљишту у јавној својини у право својине без 
накнаде на кп.бр.484/19 КО Врњачка Бања, 
површине 224м2 по захтеву закупца Величковић 
Небојше из Старчева, ул.Бориса Кидрича бр.27. 

Кп.бр.484/19 КО Врњачка Бања, површине 
224м2  је у листу непокретности за бр.7305 за КО 
Врњачка Бања уписана као јавна својина општина 
Врњачка Бања.  

 
Члан 2. 

Констатује се да је подносилац захтева 
насилац права закупа по основу анекса уговора 
бр.110-2/11 од 11.5.2012.године којим је промењено 
име закупца по основу промене власништва на 
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објекту изграђеном на наведеној парцели, да је 
претходни власник објекта изграђеног на 
кп.бр.484/19 КО Врњачка Бања и закупац 
кп.бр.484/19 КО Врњачка Бања, површине 224м2 
без накнаде по основу решења Скупштине општине 
Врњачка Бања бр.46-95/03 од 27.12.2010.године и 
уговора бр.110-2/11 од 14.1.2011.године закљученог 
са општином, да је правоснажним решењем бр.46-
95/03 од 27.11.2009.године Општинске управе 
Одељења за финансије и буџет општине Врњачка 
Бања одлучено да се поступак накнаде у односу на 
раније власнике неће водити јер су регулисани 
правоснажном пресудом Општинског суда у 
Врњачкој Бањи IV Р. Бр.620/01 од 
18.02.2002.године и да је за објекат на кп.бр.484/19 
КО Врњачка Бања прибављена грађевинска и 
употребноа дозвола решењем бр.351-749/03 од 
19.3.2012.године. 

Такође се констатује да је Општинско 
правобранилаштво актом ОП бр. 245/2017 од 
2.2.2018.године дало сагласност да Скупштина 
општине Врњачка Бања да  сагласност за 
претварање права закупа  закупца Величковић 
Небојше из Старчева, ул.Бориса Кидрича бр.27.  на 
грађевинском земљишту у јавној својини на 
кп.бр.484/19 КО Врњачка Бања, површине 224м2  у 
право својине без накнаде.  
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 87/17 од 5.6.2019.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

160. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

24.седници, одржаној дана 5.6.2019.године, на 
основу чл. 29. 30. и 100. Закона о јавној својини 
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018), 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, 
145/14,83/18 и 31/19), 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. 16/2018), чл. 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 и 
19/17), Одлуке o покретању поступка o 
одређивању путног земљишта и покретању 
поступка прибављања и отуђења непокретности 
у јавну својину општине путем размене 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.16/16) 
чл.40. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.12/19), на 
предлог Комисије за спровођење поступка 
располагања непокретностима у јавној својини, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА 

ПУТЕМ  РАЗМЕНЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прибавља се путем 

размене непокретности у јавну својину општине 
кп.бр.222/1 КО Отроци, површине 551м2 која је 
у листу непокретности бр. 126 за КО Отроци 
уписана као власништво  Јоксимовић Живана из 
Отрока а отуђује се путем размене 
непокретности из јавне својине општине 
Јоксимовић Живану из Отрока кп.бр.221/3 КО 
Отроци површине 503м2  која је листу 
непокретности бр. 763 за КО Отроци  уписана 
као јавна својина општине. 

 Размена непокретности  врши се 
поступком непосредне погодбе и по тржишним 
условима. 

Одлуком o покретању поступка o 
одређивању путног земљишта и покретању 
поступка прибављања и отуђења непокретности 
у јавну својину општине („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.16/16) путем размене 
угашено је путно земљиште на кп.бр.221/3, 
површине 503м2  у КО Отроци која је у јавној 
својини општине  и одређена  кп.бр.222/1, 
површине 551м2 у KO Отроци као путно 
земљиште која је у власништву Јоксимовић 
Живан из Отрока, ради усаглашавања правног и 
фактичког стања. 
 

Члан 2. 
Поступак прибављања и отуђења путем 

размене непокретности из чл.1 ове одлуке по 
спроведеном поступку непосредне погодбе од 
стране Комисије за спровођење поступка 
располагања непокретностима у јавној својини  
се врши се  по тржишним условима без доплате 
разлике у тржишној вредности непокретности 
која се прибавља у јавну својину општине овом 
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разменом и која има већу површину  од 
непокретности која се отуђује из  јавне својине 
општине у поступку ове резмене. 

 
Члан 3. 

О прибављању и отуђењу земљишта 
путем размене, из ове одлуке закључује се  
уговор  у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке, у противном ова Одлука престаје да 
важи. 

 
Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине 
Врњачка Бања да потпише уговор о прибављању 
и отуђењу путем размене земљишта из ове одлуке 
у јавну својину општине 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 
Бања''. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 28/16 од 5.6.2019.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

161. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

24.седници, одржаној дана 5.6..2019.године, чл. 
30. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 
72/11, 88/2013, 105/2014, 104/16, 108/16, 113/17 и 
95/18), чл. 99. став 3.и 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 
и 83/18), чл.3. ст.1 тач.3.Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр.16/18), 
чл.36.и 37.  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 непокретности у јавну 
својину општине Врњачка Бања путем размене 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.16/19), 
чл.40.Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.12/19 ) и предлога 
Комисије за спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини општине 
Врњачка Бања, записника бр.46-21/19 од 
15.05.2019.године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

           Овом Одлуком прибавља се непокретност 
у јавну својину општине путем размене, 
непосредном погодбом: 
          -реалног удела 123/196  кп.бр.2150/8, 
укупне површине 196 м2, уписано у лист 
непокретности бр.7972 КО Врњачка Бања као 
приватна својина Тонанти доо, Београд на уделу 
123/196 и као јавна својина општине на уделу 
73/196 и реалног удела 48/68 к.п.бр.695/11, 
ук.површине 68 м2, уписане у лист 
непокретности број 7971 КО Врњачка Бања као 
приватна својина Тонанти доо, Београд на уделу 
48/68 и као јавна својина општине у уделу 20/68 
(које општина прибавља у јавну својину). 
          - и реалног удела 182/6236 кп.бр.695/10, 
укупне површине 6236м2, уписано у лист 
непокретности бр.7971 КО  Врњачка Бања, као 
јавна својина на уделу 182/6236 и као приватна 
својина Тонанти доо, Београд на уделу 
6054/6236, (који удео општина отуђује из јавне 
својине). 
           Поступак прибављања и отуђења 
непокретности путем размене, покренут је 
Одлуком о покретању поступка прибављања 
непокретности у јавну својину општине 
Врњачка Бања путем размене (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања '', бр.16/19). 
 

Члан 2. 
За прибављање непокретности из чл. 

1.нису потребна средства  из буџета Општине 
Врњачка Бања, обзиром на разлику у површини 
парцела од укупно 11 м2, утврђене обавезе и 
изјаве власника парцела које прибавља општина 
-Тонанти доо, Београд да ће исплатити вредност 
разлике у површини парцела које се размењују 
(која износи 297.000,00 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 са уговарачем Тонанти доо, 
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Београд 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- 21/19  од 5.6.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

______________________________________ 
 

162. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

24.седници, одржаној дана 5.6.2019.године на 
основу чл. 99. став 19-21.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), 29.ст.4. Закона о 
јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 
113/2017), 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 16/2018),  
чл. 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 и 19/17), и чл.40.ст.1.тач.38. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 
текст), доноси 

ОДЛУКУ 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА 

ДЕЛОВИМА КП.БР.1115, 1116/2 И 1116/1 КО 
ПОДУНАВЦИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком  прибављају се у јавну 

својину општине по тржишним условима, 
непосредном погодбом непокретности и то: део 
кп.бр.1115, који део је површине је 86м2, део 
кп.бр.1116/2 , који део је површине 74м2 и део 
кп.бр.1116/1, који део је површине 23м2, све у КО 
Подунавци. 

Кат.парцеле 1115 и 1116/2 КО Пуданвци су 
приватна својина Станојевић Душка из Подунаваца, 

а кат.парцела 1116/1 је приватна својина Витић 
Данке из Подунаваца. 

Делови наведених кат.парцела су планирани 
за проширење школског дворишта за потребе ОШ 
''Бранко Радичевић'' у поступку озакоњења 
школског игралишта. 

 
Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке прибавља 
се по тржишним условима у поступку непосредне 
погодбе  на основу процене тржишне вредности 
непокретности од стране Пореске управе, Филијале 
Ц- Врњачка Бања,бр.115-464-08-15/19 од 
24.4.2019.године на износ од 1.500,00 дин./м2 за 
купопродајну цену, која за све парцеле укупно 
износи 274.500,00  динара. Купопродајна цена се  
исплаћује власницама из чл.1 ове одлуке на начин  
и у року који су обавезни елементи уговора који су 
власници у обавези да закључе са општином   у 
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, у 
противном ова Одлука престаје да важи. 

 
Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 
Врњачка Бања да потпише уговор о 
прибављању у јавну својину општине 
непокретности из чл.1.ове одлуке  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: 46-49/19 од 5.6.2019.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

_________________________________________ 
 
163. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
24. седници, одржаној дана 5.6.2019.године, на 
основу чл.35. и 47а, став 3. 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, 132/2014,145/2014, 83/18 и 31/19) и 
чл.40.  Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.12/19), донела 
је  

З А К Љ У Ч  А К 
о исправци техничке грешке у Изменама и 

допунама ПГР Врњачке Бање 
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Члан 1. 
 У Изменама и допунама Плана генералне 
регулације Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.3/19), врше се исправке 
техничких грешака, и то: 
 У текстуалном делу Измена и допуна 
плана: 

- У поглављу 3. ''МЕРЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПГР-а'', после става 3. додаје се став 
који гласи: ''Од дана почетка примене 
Измена и допуна ПГР Врњачке Бање, 
више се неће примењивати ПДР 
''Центар 1-Аутобуска станица'' 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.18/18). 

- У поглављу 3.5. ''ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ'', у последњој тачки која 
се односи на зону обухваћену ПДР 
''Центар 1-Аутобуска станица'', у 
првом ставу-којим се дефинишу 
дозвољени испади на објекту, брише 
се реченица: ''Укупна површина ових 
грађевинских елемената не може 
прећи 30% фасаде изнад приземља''. 

 
Члан 2. 

 Овај закључак има правно дејство од 
дана ступања на снагу Измена и допуна Плана 
Генералне регулације Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.3/19). 
 

Члан 3. 
 Закључак објавити у ''Сл.листу  општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-439/19 од 5.6.2019. године 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

_________________________________________ 
 
164. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
24. седници, одржаној дана   5.6.2019.године, на 
основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Одлуке о 
Ребалансу буџета општине Врњачка Бања за 
2019.годину, бр.400-1669/19 од 5.6.2019.године,  
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Прве измене Програма 
пословања Општинске стамбене агенције 
општине Врњачка Бања за 2019.годину 

1.Даје се сагласност на Прве измене Програма 
пословања  Општинске стамбене агенције 
општине Врњачка Бања за 2019.годину, који је 
усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком 
бр.35-999/19 од 5.6.2019.године. 
2. Прве измене Програма пословања  Општинске 
стамбене агенције општине Врњачка Бања за 
2019.годину, ступају  на снагу давањем ове 
сагласности. 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1763/19 од 5.6.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

_________________________________________ 
 
165. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
24. редовној седници одржаној дана 
5.6.2019.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18), чл.21. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.40.став 1. тачка 
13. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 12/19), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању   члана   

Надзорног одбора Јавног  предузећа за 
обављање комуналних делатности  ''Бели извор'' 

Врњачка Бања 
      

I 
Разрешава  се Петар Арсић дужности 

члана у Надзорном одбору  Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања, на лични захтев. 

 
II 

 Именује се Марко Предлолац, 
маш.инг.спец.за члана  Надзорног одбора Јавног 
предузећа за обављање комуналних делатности 
''Бели извор''Врњачка Бања, испред локалне 
самоуправе. 

III 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
           Број: 020-85/19  од 5.6.2019.године 
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ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

_________________________________________ 
 
166. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
24. редовној седници, одржаној дана 
5.6.2019.године, на основу чл. 33. ст.1. тачка 5. 
Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник 
РС", број 111/09, 92/11 и 93/12), чл.10. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације ("Сл. гласник РС", број 98/10), чл. 2. и 
3. Одлуке о формирању  Општинског  штаба за 
ванредне ситуације за територију општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.15/10, 16/14 и 3/18)  и чл.40.ст.1.тачка 
45. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама и допунама Решења о образовању 
Општинског Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања  
 

Члан 1. 
Врши се измена и допуна Решења 

Скупштине општине Врњачка Бања бр. 217-9/18 
од 13.2.2018.године (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.3/18), којим је образован Општински 
Штаб за ванредне ситуације за територију 
општине Врњачка Бања, и то у тачки  13. на 
следећи начин: 
'' 13. Разрешава се Славо Сташевић, дужности члана, 
а за члана именује Живко Карапанџић, командир 
ватрогасно спсилачког одељења Врњачка Бања,.'' 

 
Члан 2. 

 Ово решење ступа на снагу  даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 020-101/19 од  5.6.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

_________________________________________ 
 
167. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
24. редовној седници одржаној дана 
5.6.2019.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 
бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18)  и чл.40.став 1. тачка 14. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 12/19), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  председника и 

чланова  Управног одбора Установе Спортски 
центар  Врњачка Бања 

      
I 

Разрешавају  се дужности чланова у 
Управном одбору Установе Спортски центар  
Врњачка Бања, испред локалне самоуправе: 

1.Драгомир Живковић, председник 
 2. Игор Пешић, 
 3. Младен Перковић, 
 4. Иван Топаловић и  
 5. Живота Смиљанић. 
 

II 
У Управни одбор Установе Спортски 

центар  Врњачка Бања, испред локалне 
самоуправе, именују се:  
 1. Иван Терзић, председник 
 2. Драгослав Обрадовић, члан 
 3. Влада Нешић,  члан 
 4. Зоран Томашевић, члана и 
 5.Иван Пауновић, члан. 
 

III 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-100/19  од 5.6.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Иван Радовић, с р. 

_________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 
168. 

Председник општине Врњачка Бања на 
на основу чл.4. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 
104/2016 и 95/2018), чл.19. Закона о јавној 
својини "Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
113/2017 и 95/2018) чл.28.ст.2. 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),чл.2. Одлуке о покретању поступка 
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отуђења из јавне својине општине Врњачка Бања 
непокретности на  кп.бр.503/10 у КО Врњачка 
Бања(“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 
бр.13/19), 55. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.12/19), 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О РАСЕЉАВАЊУ ПРАВНИХ ЛИЦА СА 

ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.503/17 КО ВРЊАЧКА 
БАЊА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком регулише се расељавање 
правних лица чији је оснивач општина – јавних  
предузећа која обављају комуналну делатност од 
општег интерса који користе објекте на локацији  
раније кп.бр.503/10, а по потврђивању 
урбанистичког пројекта  кп.бр.503/17 у КО 
Врњачка Бања и измештање на нову локацију у 
циљу стварања услова за отуђење наведене 
непокретности и ради обезбеђивања адекватног  
простора за даље обављање комуналних 
делатности. 
 

Члан 2. 
Правна лица чији је оснивач општина  и 

то: ЈП „Шуме Гоч“, ЈП „Бањско зеленило“, ЈП 
„Белимарковац“ и ЈП „Нови Аутопревоз“ који  
користе објекте на кп.503/10 КО Врњачка Бања а 
који су предмет одлуке о отуђењу из јавне 
својине општине измештају се на локацију 
''Стругара'' Ново Село, у року од 3 месеца од 
дана доношења ове одлуке, након чега ће се 
купац непокретности која је предмет ове одлуке,  
увести у посед. 
 

Члан 3. 
 Општина Врњачка Бања је у обавези да у 
року из члана 2.ове одлуке сноси трошкове 
плаћања комуналних услуга (трошкови 
утрошене воде, ел.енергије, тел.услуге и друге 
трошкове)  за правна лица-јавна предузећа за 
објекте у којима су смештени, а који су предмет 
отуђења. 
 Општина Врњачка Бања нема обавезу 
плаћања закупа објеката на локацији ''Стругара'', 
у периоду до пресељења са локације која се 
отуђује. 
 

Члан 4. 
По обезбеђењу простора и опреме за 

измештање правних лица из чл.2.ове одлуке 
евидентирати стање на свим инфраструктурним 
прикључцима (одобрење, број, потрошњу, стање 
обавеза) као података неопходних  и за увођење 
у посед купца. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о расељавању правних лица са 
локације на кп.бр.503/17 КО Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.14/19). 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
           Број: 46-1/19 од 31.5.2019.године              
                                                  

ПРЕДСЕДНИК 
                              ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                         Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
169. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.100. став 1. тач.6б).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 
и 83/18), чл.3.Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини,односно 
прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права,као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда 
(''Сл. гласник РС'', бр.16/18 ), 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,19/17), чл.55.Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.12/19) и Иницијативе ОП Општине Врњачка 
Бања бр.71/2018 од 09.05.2019.године  са 
допуном од 21.05.2019.године., доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 
НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  У ПОСТУПКУ 
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 
отуђења непокретности и то реалног удела 
279/1405  к.п.бр.1326/5 КО Врњачка Бања која је 
укупне површине 14 ари 05м2, уписане у Листу 
непокретности бр.7992 као јавна својина 
Општине Врњачка Бањa на реалном уделу 
279/1405 и као приватна својина  Рашковић 
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Горана   из Београда на реалном уделу у квоти 
1126/1405 - путем непосредне погодбе са 
Рашковић Гораном из Београда. 
 

Члан 2. 
Поступак непосредне погодбе, сагласно 

закону, подзаконским актима и одлукама 
Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 
ову област спровешће Комисија формирана 
решењем Скупштине општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.21/16,27/16,19/17 и 10/18). 
 

Члан 3. 
Почетна цена за отуђење грађевинског 

земљишта из чл.1. ове Одлуке утврђена је на 
основу процене Пореске управе, Филијале Ц-
Врњачка Бања, из акта бр. 464-08-00032/2019 од 
23.05.2019. године у висини тржишне вредности 
и износи 6.000,00 дин./м2 грађ. земљишта, што 
укупно за наведену непокретност износи 
1.674.000,00 дин. 

 
Члан 4. 

Разлози за спровођење поступка отуђења 
непокретности из чл. 1.су садржани у чл.100. 
став 1.тач.6б).Закона о планирању и изградњи 
изградњи, јер се ради о сувласништву на 
реалним уделима у ком случају се отуђење врши 
по праву прече куповине, због чега се поступак 
отуђења не би могао реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених 
понуда. 
  

Члан 5. 
Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе Комисија доставља Скупштини 
општине записник са предлогом Одлуке о 
отуђењу непокретности у јавну својину 
Општине путем непосредне погодбе, која ће 
садржавати све елементе прописане важећим 
законским прописима који уређују ову материју. 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''.  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
             Број: 46-36/19 од 5.6.2019.године                                                                                                              
                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 
                              ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                         Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
170. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 22. редовној седници одржаној дана 
30.5.2019.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16-др закон и 
47/18),  члана 4., 5. и 6. Одлуке о образовању 
Буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Врњачка Бања („Сл. 
лист. општине Врњачка Бања“, бр. 16/2009), чл. 
59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), чл. 33. 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 
и 6/18) и добијеној сагласности Министарства 
заштите животне средине бр.401-00-00465/2019-
02 од 18.4.2019.године,   усвојило је 
 

 ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ  
 

I  
Заштита животне средине представља 

организационо предузимање мера и активности 
ради очувања и рационалног коришћења 
природних богатстава и радом створених 
вредности и спречавања и отклањања штетних 
последица које угрожавају ове вредности као и 
здравље и живот људи.  

Циљ Програма је да се свеобухватно 
сагледа проблем динамичке заштите животне 
средине на подручју општине Врњачка Бања, 
полазећи од садашњег стања, узимајући у обзир 
правце и динамику развоја места, у циљу 
побољшања квалитета живота, животног 
стандарда становника и животне средине уопште. 

Програмом је предвиђено да стратегија и 
приоритети заштите животне средине, морају 
бити уско повезани са стратегијом, динамиком и 
приоритетним правцима даљег развоја Врњачке 
Бање, као и ширег окружења. Систем управљања 
животном средином који усклађује однос између 
заштите и унапређивања животне средине и 
развоја општине, остварује се успостављањем 
интегралног система заштите животне средине уз 
поштовање законских прописа, обезбеђивањем 
сарадње и координације свих релевантних 
чиниоца, превенти-вно спречавање загађења на 
месту настајања, да би се избегло или свело на 
најмању меру и информисању о стању животне 
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средине, што мора бити доступно јавности, 
благовремено и у потпуности.  

Општинска управа општине Врњачка 
Бања путем средстава јавног информисања 
доприноси јачању свести становништва о значају 
заштите животне средине кроз систем образовања 
и васпитања.  

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 
за 2019. годину („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр: 41/18 и 3/19), планирано је да се фонд 
финансира из раздела 4. Директног корисника 
Општинска управа, глава 4.01.27. Заштита 
животне средине, функционална класификација 
500, програм 0401 Заштита животне средине, 
програмска активност 0001 Управљање заштитом 
животне средине, планирана су средства у 
укупном износу од 1.650.000,00 динара, из извора 
финансирања 01 (приходи из буџета), од чега 
износ од 1.500.000,00 динара на апропријацији 
економске класификације 423 Услуге по уговору 
и износ од 150.000,00 динара на апропријацији 
економске класификације 543 Шуме и воде. 

Наведена средства планирана су у буџету 
као приход од накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине сходно Одлуци о образовању 
Буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр:16/2009). 
Обзиром да са поменутих апропријација нису  
реализована средства као и да нема 
евидентираних обавеза у служби рачуноводства, 
расположива су средства у износу од 1.650.000,00 
динара. 

Из изнетог произилази да се у 2019. 
години могу планирати средста до износа 
предвиђеног буџетом за финансирање Фонда, што 
је  основни финансијски параметар за израду 
Предлога Програма коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне средине (у 
даљем тексту Програм) којим се надлежни орган 
при изради руководио.  

У складу са чланом 4.и 5. Одлуке о 
образовању буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 
16/2009)  фонд може остваривати приходе  из:  

1. Дела накнаде за загађивање животне 
средине који припадају Општини;  

2. Средстава остварених на основу 
накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине која утврђује Општина у складу са 
Законом о заштити животне средине;  

3. Средстава остварених на основу 
накнаде за загађење животне средине у подручју 
од посебног државног интереса за заштиту 
животне средине, на основу акта Владе РС у 

складу са Законом о заштити животне средине 
који припадају Општини;  

4. Средстава остварених по основу 
донација, зајмова и кредита из земље и 
иностранства, у складу са Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања;  

5. Других извора у складу са Законом о 
заштити животне средине и Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања . 
 
                                         II 
               Планиране активности Фонда са 
финансијским планом су: 

Ред.бр.       Активности 
фонда 

Финансијски 
план 

1 Мере и активности 
на озелењавању 
површина јавне 
намене и 
обезбеђивање 
садница за допуну 
зелених површина 
у парковима и 
другим 
површинама јавне 
намене 

150.000,оо 

 

2 Израда стратешке 
карте, акустично 
зонирање на 
територији 
општине Врњачка 
Бања 

500.000,оо 

3 Уређење зона и 
појасева санитарне 
заштите 
акумулације 
„Селиште“ у 
складу са 
Правилником о 
начину одређивања 
и одржавања зона 
санитарне заштите 
изворишта 
водоснабдевања 
("Сл.гласник РС", 
бр. 92/2008) 

1.000.000,оо 

   
   
   
   
 Укупно: 1.650.000,оо 

 
 

Активности Фонда под редним бројем 1. 
јесу активности  из делокруга делатности ЈKП 
“Бaњско зеленило и чистоћа” Врњачка Бања, за 
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које је ово предузеће основано од стране 
Супштине општине Врњачка Бања, па се њихова 
реализација може поверити  наведеном 
предузећу. 
 

III 
Програм објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“ по добијању 
сагласности Министарства  заштите животне 
средине Републике Србије. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 501-7/19 од 30. маја 2019.године 
 

                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                 Бобан Ђурoвић, с .р. 
__________________________________________ 

 
171. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на 22. редовној седници одржаној дана 
30.5.2019. године, на основу члана 46 Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 19 став 2 Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 
32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 
закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018,  
41/2018 – др. закон и 87/2018), Oдлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19 и 
11/19), члана 8 став 1 тачка 5 и члана 17 
Правилника о раду савета за коoрдинацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), и члана 59 
Статута општине Врњачка Бања - пречишћен 
текст („Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 
12/19) и члана 33 Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/09 и 6/18), 
доноси 

 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
                

I             
          Овим изменама и допунама, врши се 
измена и допуна Програма коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 5/19). 
             

I I                            
          Део „III“ Програма коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 5/19) мења се и 
гласи: 
 
„ 1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 
на територији општине Врњачка Бања  у 
износу од 1.100.000,00 динара.    
 
   1.1.  Израда полигона са неопходном опремом 
и уређајима    за едукацију и такмичење деце, 
других учесника у саобраћају и друго                                                                                    
1.100.000,00 динара 
 
 2. Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања у износу од 900.000,00 динара) 
 
     2.1.   Услуге едукације младих од стране 
особа које су  нвалидност стекли у саобраћајним 
незгодама                                    50.000,00 динара 
 
     2.2.   Услуге извођења представе на тему 
безбедности саобраћаја за предшколце и ученике 
првог разреда  основних школа на територији 
општине и превоз до локације одржавања 
представе („Пажљивкова  правила у саобраћају)                                                                                      
50.000,00 динара       
 
     2.3.   Услуге организовања едукација и 
стручног усавршавања  васпитача и учитеља у 
области безбедности саобраћаја у предшколским 
установама и основним школама, од стране  
 лиценцираних предавача у складу са Законом 
који регулише област образовања и васпитања                                                                   
150.000,00 динара 
 
     2.4.   Услуге организовања и спровођења 
кампање са промотивним материјалима за 
повећање безбедности саобраћаја на               
пружним прелазима на територији општине                                              
150.000,00 динара    
 
     2.5.   Услуге надоградње и одржавања 
софтвера – програмског пакета развоја, 
успостављања, инсталирања и одржавања базе 
података о  обележјима безбедности саобраћаја                                                            
500.000,00 динара   
   
3. Превентивно - промотивне активности из 
области безбедности саобраћаја на територији 
општине Врњачка Бања у износу од 
650.000,00 динара)    
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     3.1.   У функцији безбедности прешколаца и 
ђака првака, набавка светлећих привезака и 
беџева                                        50.000,00 динара  
 
     3.2.   У функцији безбедности тракториста, 
набавка опреме и уређаја за повећање 
уочљивости на путу                                    
50.000,00 динара 
 
     3.3.   У функцији безбедности бициклиста, 
набавка опреме и уређаја за повећање 
уочљивости на путу                                    
50.000,00 динара 
 
     3.4.   куповина времена телевизијског 
програма и штампаних медија – емитовање 
промотивних спотова, услуга  писања и 
објављивања чланака у штампаним медијима             
и праћење активности Савета за координацију  
послова безбедности саобраћаја                                                                  
200.000,00 динара     
 
     3.5.   подршка такмичењу деце из области 
безбедности у саобраћају – „шта знаш о 
саобраћају“                                  50.000,00 динара 
 
     3.6.   подршка у организацији скупова 
посвећеним повећању безбедности саобраћаја 
који се спроводе у сарадњу са               
Агенцијом за безбедност саобраћаја или су 
подржане               од стране агенције („Прва 
бразда Ново Село и др.)                                  
200.000,00 динара 
 
     3.7.   у функцију безбедности свих учесника у 
саобраћају – штампарске услуге                                                                                          
50.000,00 динара   
 
4. Научно - истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја на територији 
општине Врњачка Бања у износу од 
750.000,00 динара)     
 
   4.1.   Израда Стратегије безбедности 
саобраћаја на путевима  на територији општине 
Врњачка Бања, у складу са националном 
стратегијом и Акционим планом                                     
500.000,00 динара       
 
   4.2.  Израда пројектно-техничке документације 
за побољшање  безбедности саобраћаја у зонама 
школа и вртића на  територији општине Врњачка 
Бања                                          250.000,00 динара 
 
5. Рад савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања у износу 
од 1.600.000,00 динара) 

 
    5.1.Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције:  набавка мотоцикла, набавка опреме 
за вршење саобраћајних увиђаја и опреме за 
регулисање саобраћаја         500.000,00 динара 

 
     5.2.Накнаде члановима Савета за рад у Савету, 

учешће на стручним скуповима и семинарима, 
трошкови стручног  усавршавања из области 
безбедности саобраћаја                                      
400.000,00 динара        

 
     5.3.Набавка опреме за ремобиле возило 

(дрефибрилатор, аспиратор, мобилни ЕКГ 
апарат, пулсни оксиметар, спинална даска, 
шнауцове кациге, каишеви за  имобилизацију 
за спиналну даску, имобилизатор за вратну 
кичму, расклопна носила, сет за интубацију,               
крамерове шине за имобилизацију 
екстремитета, и друго) за случај пружања 
неодложне помоћи пацијентима ван               
седишта Дома здравља „Др Никола Џамић“ 
Врњачка Бања                   700.000,00 динара         

 
III 

           Измена и допуна Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања за 2019. 
годину ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“ . 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-34/19 од 30. маја 2019. године. 
 
                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                 Бобан Ђурoвић, с .р. 
__________________________________________ 
 
172. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 22. редовној седници одржаној дана 
30.5.2019.године., на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 
11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.12/19- пречишћен текст), члана 33. 



 Страна 18     -   Број  20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     5.6.2019. године 
  

 
 

Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 
већа бр. 400-1402/19 од 30.5.2019.године,  
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) у оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 
јавне управе, програмска активност 0602-0009 
Текућа резерва,  економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 
средства  у  укупном  износу  од  63.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.29. Трансфери основним школама, 
функционалне класификације 912, програм 2002 
Основно образовање, програмска активност 0001 
Функционисање основних школа, економска 
класификација 463, назив економске 
класификације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти, с тим што ће се одобрена 
средства реализовати кроз Финансијски план 
ОШ „Попински борци“ за 2019.годину, 
аналитички преко конта 423 Услуге  по уговору. 
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 423 Услуге  по 
уговору.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1402/19 од 30.5.2019.г., а поводом захтева 
корисника буџетских средстава Основне школе 
„Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-
1402/19 од 22.4.2019.г. за потребе учешћа 
директора на семинару „Јавне набавке-
Министарство просвете-васпитни рад“. 
 3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања . 

Обавезује се Основна школа „Попински 
борци“ Врњачка Бања да посебно евидентира 
промене по овом решењу, и да у оквиру 
извештавања о реализацији свог финансијског 
плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења јавних средстава по овом 
решењу у оквирима одобреног износа и за 
намене за коју су средства додељена за буџетску 
годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Основна школа „Попински борци“ Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1402/19 од 30. маја 2019.године 
 
                                                  ПРЕДСЕДНИК  
                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                 Бобан Ђурoвић, с .р. 
__________________________________________ 
 
173. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 22. редовној седници одржаној дана 
30.5.2019.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 
11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.12/19- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 
већа бр.400-1752/19 од 30.5.2019.године,  
доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) у оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 
јавне управе, програмска активност 0602-0009 
Текућа резерва,  економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 
средства  у  укупном  износу  од  350.000,00 
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динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.05. Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
1752/19 од 30.5.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1752/19 од 30.5.2019.г. за потребе учешћа у 
реализацији манифестације „Ендуро 2019“ – 
Врњачка Бања. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1752/19 од 30.маја 2019.године 
                                                   

ПРЕДСЕДНИК  
                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                 Бобан Ђурoвић, с .р. 
__________________________________________   
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                         

 
                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
  
 
 

 
 
 
 



 Страна 20     -   Број  20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     5.6.2019. године 
  

 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
152.Измене и допуне Кадровског плана Општинске управе општине Врњачка Бања.... 1 
153. Одлука о усвајању Локалног антикорупцијског плана 
општине Врњачка Бања за период 2019-2022. ................................................................................ 3 
154. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за младе 
општине Врњачка Бања 2020-2025 ..................................................................................................... 3 
155. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и засеока 
у насељеном  месту Руђинци...................................................................................................... 4 
156. Одлука о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања  за 2019. годину.. 5 
157. Одлука отуђењу грађевинског земљишта на кп.бр.503/17 КО Врњачка Бања 
из јавне својине Општине Врњачка Бања.......................................................................  5 
158. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на кп.бр.1125/35 КО Врњачка Бања 
из јавне својине општине Врњачка Бања............................................................................. 6 
159. Одлука о давању сагласности за претварање права закупа 
на кп.бр. 484/19 КО Врњачка Бања у право својине............................................................ 7 
160. Одлука о прибављању и отуђењу земљишта путем  размене у КО Отроци......... 8 
161. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавну својину општине 
путем размене непосредном погодбом са Тонанти, доо Београд....................................... 9 
162. Одлука о прибављању непокретности на деловима  кп.бр.1115, 1116/2 и 1116/1 
КО Подунавци у јавну својину општине Врњачка Бања..................................................... 10 
163. Закључак о исправци техничке грешке 
о изменама и допунама ПГР Врњачке Бање………………………………………………. 10 
164. Решење о давању сагласности на Прве измене Програма 
пословања Општинске стамбене агенције за 2019.годину................................................ 11 
165. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈП ''Бели извор''..... 11 
166. Решење о изменама и допунама Решења  општинског  Штаба за ванредне ситуације 
за територију општине Врњачка Бања.............................................................................  12 
167. Решење о разрешењу и именовњу председника и  чланова 
Управног одбора Установе Спортски центар.....................................................................  12 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
168. Одлука о расељавању правних лица са локације на кп.бр.503/17 КО Врњчка Бања.. 12 
169.Одлука  о покретању поступка отуђења непокретности  у јавној својини 
општине Врњачка Бања  у поступку непосредне погодбе............................................... 13 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
170. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
за 2019. годину са финансијским планом ...................................................................................... 14 
171. Измене и допуне Програма коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
општине Врњачка Бања за 2019. г ................................................................................... 16 
172. и 173. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве................................. 17-18  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 
Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 
општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs


 Страна 21     -   Број  20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     5.6.2019. године 
  

 
 

 

 

 

 

 

 


