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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

85. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној дана 27.3.2020. 

године, на основу члана 61. став 3. и члана 64. 

став 2. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС‘\ број 62/06, 65/08 - др. 

закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. Закон )и 

члана 149. став 2.  Пословника Скупштине 

општине („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 

15/19), донело је 

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1 

Одређује се Председник општине 

Врњачка Бања као орган надлежан за доношење 

Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Врњачка Бања, 

уз сагласност Министарства надлежног за 

послове пољопривреде, а у складу са годишњим 

Програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територнји 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 2 

Овлашћење из члана 1 ове Одлуке, 

подразумева сагласност за поступке јавног 

оглашавања по основу права пречег закупа и 

давања у закуп пољопривредног земљишта 

јавним надметањем у два круга. 

 

Члан 3 

Одређује се Председник општине 

Врњачка Бања као надлежан орган, да на основу 

предлога Комисије за спровођење поступака 

јавног надметања. коју образује Општинско веће 

општине Врњачка Бања, донесе Одлуку о 

давању на коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Врњачка Бања, уз 

сагласност Министарства надлежног за послове 

пољопривреде. 

 

Члан 4 

Одредбе члана I. и 2. ове Одлуке односе 

се и на пољопривредно земљиште које је, у 

складу са посебним Законом, одређено као 

грађевинско земљиште, а користи се за 

пољопривредну производњу до привођења 

планираној намени, као и на пољопривредне 

објекте у државној својини. 

 

Члан 5 

Даном примене ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 12/19). 

 

Члан 6 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службeном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 320-12/20  од 27.3.2020.године 
 
                                                                             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                       Бобан Ђуровић с.р. 

 
 

86. 

 Општинско веће општине 

Врњачка Бања на ванредној седници, одржаној 

27.3 2020. године на основу чл. 77. Закона о 

запосленима у аутономној покрајини и јединици 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 

21/2016), чл. 40. Статута Општине Врњачка 

Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања" 

број 12/19) и чл.149. став 2. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.15/19), усвојило је 
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ОДЛУКУ 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 

Кадровски план Општинске управе 

Општине Врњачка Бања ("Сл. лист општине 

Врњачка Бања бр. 42/19)  у чл. 2. мења се и 

гласи: 

 

" Радна места службеника и намештеника 

 Број извршилаца 84 

Положаји у првој групи   1 

Положаји у другој групи   1 

 

Самостални саветник    14 

Саветник     31 

Млађи саветник    2 

Сарадник     10 

Млађи сарадник    3 

Виши референт    14 

Референт     0 

Млађи референт    0 

 

Прва врста радних места   0 

Друга врста радних места   0 

Трећа врста радних места   0 

Четврта врста радних места   4 

Пета врста радних места   4 

 

Радни однос на одређено време  

 Број извршилаца 15(повећан обим посла) 

 

Самостални саветник    0 

Саветник     5 

Млађи саветник    7 

Сарадник     0 

Млађи сарадник    0 

Виши референт    1 

Референт     0 

Млађи референт    0 

 

Прва врста радних места   0 

Друга врста радних места   0 

Трећа врста радних места   0 

Четврта врста радних места   1 

Пета врста радних места   1 

 

Радни однос на одређено време  

 Број извршилаца 5 

(у кабинету Председника општине)  

 

Самостални саветник    0 

Саветник     2 

Млађи саветник    0 

Сарадник     1 

Млађи сарадник    1 

Виши референт    0 

Референт     1 

Млађи референт    0 

  

 

Прва врста радних места   0 

Друга врста радних места   0 

Трећа врста радних места   0 

Четврта врста радних места   0 

Пета врста радних места   0 

 

Приправници     

 Број извршилаца 0 

Висока стручна спрема   0 

Виша стручна спрема    0 

Средња стручна спрема   0" 

 

Члан 2. 

Одлука о првим изменама и допунама 

Кадровског плана ступа на снагу  даном 

објављивања у "Сл. листу општине Врњачка 

Бања 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 11-162/19 од 27.3.2020.године 

 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                            

                          Бобан Ђуровић с.р.                                                         

______________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

87. 
На основу Одлуке о проглашењу 

ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20) и 

члана  55. став 1. тачка 6. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, број 12/19), , доносим 
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РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ КРИЗНОГ ШТАБА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

                    

Члан 1. 

ФОРМИРА СЕ КРИЗНИ ШТАБ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, у саставу: 

 

1.   Бобан Ђуровић, командант штаба; 

 2.   Иван Џатић, заменик команданта 

штаба; 

 3. Иван Радовић, члан штаба задужен за 

координацију рада управе, волонтерске службе и 

безбедност на територији општине; 

 4.  Дане Станојчић, члан штаба 

задужен за јавно информисање на територији 

општине; 

 5. др Весна Малићанин, чланица штаба 

задужена за предузимање мера из области 

здравствене заштите на територији општине; 

 6. Игор Матић, члан штаба задужен за 

координацију рада образовних установа на 

територији општине; 

 7. Саша Грковић, члан штаба задужен за 

координацију рада јавних предузећа и установа 

и саобраћај на територији општине; 

 8.   Славиша Пауновић, члан штаба 

задужен за рад управе; 

 9. Никола Трифуновић, члан штаба 

задужен за помоћ пензионерима и осетљивим 

групама становништва на територији општине и  

 10.  Александар Миљаковић, члан штаба 

задужен за избегла и расељена лица и мигранте 

на територији општине. 

 

Члан 2. 

 Административне послове за Кризни 

штаб обављаће  Саша Радисвљевић, секретар 

Скупштине општине и Јасмина Трифуновић, 

руководитељка одсека за послове органа 

општине. 

 

Члан 3. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл.листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број 020-47/20 од 24.3.2020.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                 

Бобан Ђуровић с.р. 

______________________________________ 

КРИЗНИ ШТАБ 

88. 

 
На основу Одлуке о проглашењу 

ванредног стања («Сл.гласник РС», број 29/20) и 

Решења о формирању Кризног штаба општине 

Врњачка Бања број 020-47/20 од 

24.3.2020.године, Кризни штаб, на седници 

одржаној 26.3.2020.године, доноси: 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

 

  

1. КОЛ центри Црвеног крста и Центра за 

социјални рад морају бити доступни 

грађанима у току свог радног 

времена.Задужити по једног волонтера 

који ће се јављати на телефон, а за 

информације које нису у могућности да 

пруже, позиве упутити на КОЛ центар 

општине Врњачка Бања.Црвени крст и 

Центар за социјални рад морају 

успоставити апсолутну координацију са 

волонтерском службом општине Врњачка 

Бања и волонтерском службом удружења 

пензионера.О сваком позиву водити 

евиденцију.Извештаје достављати сваког 

понедељка члану Кризног штаба Ивану 

Радовићу.; 

 

2. Извршиће се редукција уличне расвете, 

на начин да ће се расвета укључивати у 

18 часова, а искључивати у 22 часа, на 

целој територији општине Врњачка 

Бања, с тиме да ће од редукције бити 

изузета Врњачка променада и бањски 

парк. О овоме обавестити снабдевача и 

дистрибутера електричне енергије за 

јавну расвету.Задужује се Гордана 

Радичевић за реализацију ове мере; 

 

3. За реализацију мере из тачке 2. ове 

наредбе, на територијама месних 

заједница задужује се члан Кризног 

штаба Саша Грковић. 

 

4. Чланови кризног штаба Иван Радовић и 

Саша Грковић одржаће састанак са 

директорима јавних предузећа и 

упознати их са наредбама о 

функционисању за време ванредног 

стања.Наведени чланови Кризног штаба 
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одржаће састанак и са Саветима месних 

заједница са територије општине 

Врњачка Бања са истим садржајем.  

 

5. Јавне установе чији је оснивач локална 

самоуправа обуставиће рад и увести само 

неопходна дежурства, са минималним 

утрошком електричне и топлотне 

енергије.За реализацију ове мере 

задужен је члан Кризног штаба Славиша 

Пауновић. 

 

6. Обавезују се директори свих јавних 

предузећа и установа чији је оснивач 

општина Врњачка Бања, да доставе 

спискове запослених, који нису радно 

ангажовани, а који су способни за рад, 

ради укључивања истих у рад 

волонтерске службе општине Врњачка 

Бања. 

 

7. Одштампати обавештења са бројевима 

КОЛ центара на територији општине 

Врњачка Бања, који ће бити 

дистрибуирани управницима стамбених 

заједница, који се обавезују да исте окаче 

на видним местима.Набавити 

дезинфекциона средства која ће бити 

подељена свим управницима, који се 

обавезују да направе дезинфекционе 

баријере на улазима у зграде и редовно 

дезинфикују улазне кваке и 

врата.Обавезује се службе Општинске 

управе да обезбеде дезинфекцију улаза 

зграда хипохлоридом и другим 

средствима. За спровођење ове мере 

задужује се члан Кризног штаба Славиша 

Пауновић.; 

 

8. Упутити позив привредним субјектима 

са територије општине Врњачка Бања за 

донацију новца за помоћ наугроженијим 

лицима са територије општине Врњачка 

Бања(особе преко 65 година старости, 

болесна лица и лица из осетљивих група 

становништва).Привредни субјекти 

новац могу уплатити на текући рачун 

Црвеног крста број: 105-710521-41.За 

спровођење ове мере задужује се члан 

Кризног штаба Иван Радовић у 

координацији са Саветима месних 

заједница, Центром за социјални рад, 

Црвеним крстом, Удружењем 

пензионера  и волонтерском 

службом.Прикупљеним новцем биће 

прибављени пакети хране и средстава за 

хигијену, које ће дистрибуирати 

волонтерска служба.О утрошеном новцу, 

набавци и реализацији дистрибуције 

пакета према крајњим корисницима, сви 

донатори биће појединачно обавештени 

у форми извештаја. 

 

9. Ова наредба ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл.листу 

општине Врњачка Бања“ и сајту Општине 

Врњачка Бања. 

 

 
КРИЗНИ ШТАБ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број:9-332/20 од 26.3.2020.године 

 

 

КОМАНДАНТ КРИЗНОГ ШТАБА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бобан Ђуровић с.р. 

 

____________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

85. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Врњачка 

Бања....................................................................................................................................... 1 

86. Одлука о првим изменама кадровског плана Општинске управе општине Врњачка 

Бања                                                                                                                                       .........  2  
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