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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

79. 

На основу члана 60. став 3. 

Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 

62/06, 65/08 - др. закон и 41/09, 112/15, 80/17 

и 95/18 - др. закон) и члана 55. Статута 

oпштине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 12/19), 

Председник општине доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА 

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА  2020. 

ГОДИНУ 

 

I - Образује се Комисија за давање 

мишљења на предлог годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 

општине Врњачка Бања за 2020. годину (у 

даљем тексту: Комисија). 

 

II - У Комисију се именују: 

 

за председника: 

1. Александар Јевтић, мастер.инж. 

пољопривреде  

за чланове: 

2. Снежана Костић, дипл.инж. агрономије  

3. Љубица Ђошовић, пољопривредник 

уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава; 

4. Жарко Марковић, пољопривредник 

уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава; 

5. Драгиша Перковић, пољопривредник 

уписан у Регистар пољопривредних 

газдинстава. 

 

III - Задатак Комисије је: 

а) да размотри Предлог годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 

општине Врњачка Бања за 2020. годину (у 

даљем тексту: Предлог годишњег програма 

за 2020. годину); 

б) да изради писано мишљење на Предлог 

годишњег програма за 2020. годину;  

в) да своје писано мишљење достави 

Комисији за израду годишњег Програма 

заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 

општине Врњачка Бања за 2020. годину и 

Одсеку за привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 

IV - Рок за достављање писаног мишљења 

из тачке III овог Решења је 5 (пет) дана од 

дана образовања Комисије. 

 

V - Стручну обраду аката, других 

материјала, организационе и 

административне послове за Комисију врши 

Одсек за привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 020-46/20 oд 12.03.2020. године 
                                                                             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић с.р. 

________________________________ 

 
 

80. 

 На основу члана 41. став 4. и 

члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 

17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада 

Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник 

РС“, бр. 98/10) и Одлуке о проглашењу 

ванредног стања за територију Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број 29/20) у циљу 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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повећањ а превентивних мера од последица 

појаве пандемије заразне болести од већег 

епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне 

ситуације општине Врњачка Бања на 

телефонској седници одржаној дана 23.03.2020. 

године, доноси 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети 

акти Општинског штаба за ванредне ситуације 

на територији општине ВрњачкаБања, са новим 

мерама Владе Републике Србије, а посебно у 

делу ограничења рада, окупљања и кретања, 

донетим закључно са 23. 3. 2020. године, 

објављеним у Службеном Гласнику РС: 

 

1.Ради сузбијања и спречавања ширења 

заразне болести Covid-19 и заштите 

становништва од те болести, забрањује се 

кретање на јавним местима, односно ван 

станова, просторија и објеката за становање у 

стамбеним зградама и изван домаћинства 

(окућница), и то: 

1) лицима са навршених 65 и више година 

живота – у насељеним местим апреко 5000 

становника; 

2) лицима са навршених 70 и више година 

живота – у насељеним местима до 5000 

становника. 

Забрана из става 1. Ове тачке не односи 

се на период недељом, од 03 до 08 часова. 
*Службени гласник РС, број 39/2020 

 

2.Забрањује се свим лицима излазак ван 

станова, просторија и објеката за становање у 

стамбеним зградама и изван домаћинства 

(окућница), у времену од 17 до 05 часова, осим 

суботом када забрана траје од 17 до 03 часова. 

Изузетно од става 1. Ове тачке, 

дозвољено је извођење кућних љубимаца у 

периоду од 20 до 21 час, у трајању од 20 

минута, највише 200 m удаљености од места 

пребивалишта, односно боравишта. 

*Службени гласник РС, број 39/2020 

*Службени гласник РС, број 40/2020 

2а Забрањује се кретање у свим 

парковима и јавним површинама намењеним 

за рекреацију и спорт од 17 часова. 
 

3.Забрана из тач. 1. и 2. Ове наредбе не 

односисе на: 

1) здравствене раднике – са лиценцом; 

2) припаднике Министарства унутрашњих 

послова, Министарства одбране, служби 

безбедности и Војске Србије, који су на задатку; 

3) лица којима Министарство унутрашњих 

послова изда дозволу за кретање. 

4. Забрана из тач. 1. и 2. Ове наредбе не 

односи се ни на физичка лица којима је 

неодложно потребна здравствена помоћ и 

највише два лица у пратњи тог лица. 

 

4.Непоштовање забране из тач. 1. и 2. Ове 

наредбе казниће се за кривично дело у складу са 

Кривичним закоником, а за прекршај у складу са 

Уредбом о прекршају за кршење Наредбе 

министра унутрашњих послова о ограничењу и 

забрани кретања лица на територији Републике 

Србије. 

*Службени гласник РС, број 39/2020 

 

5. - Ограничава се време рада трговинских 

радњи до 17 часова. 

- Забрањује се рад коцкарница, угоститељских 

објеката и ресторана, уз остављaње могућности 

доставе хране до 17 часова. 

  - Ограничава се радно време пијаце у Врњачкој 

Бањи до 13 часова, а радно време јавних 

предузећа до 14 часова, осим дежурних 

комуналних служби  које ће радити и током 

полицијског часа за које  су директори обавезни 

да доставе спискове радника Штабу за ванредне 

ситуације и Полицијској станици Врњачка Бања,  

  - Ограничава се рад Општинске управе  и 

Установа ЈЛС општине Врњачка Бања до 14 и 30 

часова. 

 

6.Општински  штаб за ванредне ситуације 

Општине Врњачка Бања се обавезује да ће 

редовно извештавати о раду свих служби, 

установа и предузећа и благовремено 

обавештавати јавност. 

 

 

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ  и 

биће објављена у „Службеном листу Општине 

Врњачка Бања“. 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      број: 217-1/20-49    од 23.мартa 2020.године 

                                                                                                            

КОМАНДАНТ ШТАБА 

              Бобан Ђуровић с.р.                                                           
________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

79. Решење о образовању комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Врњачка Бања за 2020.годину                       .................. 1 

 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  
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