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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

247. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

2. седници, одржаној дана 4.12.2020.године,  

на основу чл.46. става 1. тачка 1. и чл.47. 

Закона о локалним изборима (''Сл.гласник 

РС'',  бр.129/07, 34/10-Одлука УС, 54/11, 

12/20, 126/20-аут. тумачење и 68/20) и чл.137. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 15/19), донела је 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 

 

I. 

Утврђује се да Владану Јоцићу из 

Врњачке Бање, престаје мандат одборника у 

Скупштини општине Врњачка Бања, пре 

истека времена на које је изабран, због 

подношења оставке. 

  

II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-154/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________ 

248. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној дана 4.12.2020.године,  по 

разматрању Извештаја Верификационог одбора 

за потврђивање мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања, на основу члана 

чл.56.Закона о локалним изборима (''Сл.гласник 

РС'', бр.129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 

16/20-аутен.тумачење и 68/20),  и чл.10. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(“Службени лист општине Врњачка Бања”,бр. 

15/19), донела је 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Врњачка Бања 

 

I. 

 Потврђујe се мандат одборнику у 

Скупштини општине Врњачка Бања, које је 

изабран на изборима одржаним  

21.6.2020.године и то: 

1. Обраду Радуловићу, са изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС) – Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма; 

 

II. 

 Мандат одборника траје 4 године, а 

мандат почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 

 

III. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-158/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________ 

249. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној дана 4.12.2020. године, на 

основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 1. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/2019),  донела је 

  

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVI – БРОЈ  67– ВРЊАЧКА БАЊА –    4.12.2020. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 

У члану 72.  у ставу 1.  Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/19), додаје се 

тачка 5), која гласи: 

„5. Одбор за управљање, коришћење и 

заштиту природних ресурса“ 

 

Члан 2. 

У члану 85. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.15/19), после става 22., додаје 

се текст који гласи: 

„Одбор за управљање, коришћење и 

заштиту природних ресурса надлежан је за 

праћење стања, управљање , заштиту и 

коришћење прирородних добара на територији 

општине Врњачка Бања, као добара у општој 

употреби-термалне и минералне воде, природни 

лековити фактор, заштиту шума, еко система, 

изворишта подземних и површинских вода, 

минералних сировина и биодиверзитета. 

Одбор прати примену Одлука локалне 

самоуправе, Закона и других прописа који се 

односе на управљање, заштиту и коришћење 

природних ресурса  и  њихову  одрживу 

екплатацију. 

Разматра извештаје и предлоге комисије 

за лековити фактор и подноси извештај 

скупштини општине. 

Oдбор даје мишњења и сугестије на 

нацрте и предлоге Одлука, којима се уређује ова 

области, разматра пројекте за нова 

хидрогеолошка истраживања, експлоатацију, 

бушење и тестирање и друге радове са циљем 

отварања нових изворишта минералног и 

термоминералног ресурса. 

Одбор се стара да се експлоатација 

минералних сировина, камена и шљунка врши на 

основу одобрених пројекта без угрожавања 

животне средине, других природних богастава и 

објеката. 

Сарaђује са надлежним општинским и 

ресорним органима, као и научним и образовним 

институцијама и корисницима природних добара 

и лековитог фактора. 

Одбор на захтев корисника природног 

лековитог фактора, врши медијацију између два 

корисника природног лековитог фактора, 

термалних и минералних вода или изворишта 

хладних  пијаћих вода у циљу заштите 

природних ресурса и досезања одрживе 

експлоатације овог ресурса. 

Разматра пројекте и  студије које се 

односе на коришћење природних ресурса као 

услова постојања хладних, термалних и 

термоминералних вода, а у односу на  све 

планиране активности (инвеститора и 

корисника) које очигледно нарушавају и штете  

интересима и/или су у супротности са Одлукама 

локалне самоуправе, Одбор подноси 

иницијативу надлежним органима Општине да у 

односу на наведене активности упуте захтев 

надлежним републичким органима за 

обустављање истих до потпуног и целовитог 

задовољења Планских аката и одлука 

Скупштине општине Врњачка Бања. 

Предлаже Скупштини општине и 

Председнику општине мере у циљу заштите и 

коришћења природних ресурса на територији 

Општине Врњачка Бања. 

Обавља и друге послове који се односе 

на заштиту, мориторинг и управљање 

природним ресурсима као добрима у општој 

употреби. 

Одбор подноси извештај о свом раду  

Скупштини општине. 

Одбор има председника, заменика 

председника и три члана.“ 

  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“.    
  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-157/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_________________________________ 

250. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној дана 4.12.2020.године на 

основу  чл. 6. став 5. и 6. и чл. 7а. став 1. Закона 

о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, бр. 

"Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 

42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 

80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - 

одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018, 

99/2018 - одлука УС и 86/2019), чл.20. и 32. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

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

47/18) и чл.40. Статута општине Врњачка Бања 

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

доноси 
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ОДЛУКУ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

УТВРЂИВАЊА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 
Члан 1.  

Овом одлуком уређује се начин и 

поступак утврђивања просечне цене 

непокретности по зонама на територији 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

 Просечна цена непокретности по 

зонама на територији општине Врњачка 

Бања утврђује се Решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања. 

 Решење о утврђивању просечних 

цена непокретности по зонама на територији 

општине Врњачка Бања припрема 

организациона јединица Општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежна за послове 

наплате пореза, према следећој 

методологији: 

- Просечна цена одговарајућих 

непокретности по зонама на 

територији општине Врњачка 

Бања, утврђује се на основу цена 

остварених у промету 

одговарајућих непокретности по 

зонама у периоду од 1. јануара до 

30. септембра текуће године. 

- Просечна цена у зони у којој није 

било најмање три промета 

одговарајућих непокретности у 

периоду из става 2. овог члана, за 

те непокретности, утврђује се на 

основу просека просечних цена 

остварених у граничним зонама у 

којима је у том периоду било 

најмање три промета 

одговарајућих непокретности.  

- Граничне зоне из става 3. овог 

члана су зоне чије се територије 

граниче са зоном у којој није било 

промета, које припадају Општини 

Врњачка Бања.  

- Ако није утврђена просечна цена 

другог земљишта у зони, зато што 

у зони и граничним зонама није 

било најмање три промета уз 

накнаду другог земљишта, а 

утврђена је просечна цена 

пољопривредног земљишта у тој 

зони, вредност другог земљишта 

(осим експлоатационих поља) која 

чини основицу пореза на имовину 

за пореску годину утврђује се 

применом просечне цене 

пољопривредног земљишта у тој 

зони умањене за 40%.  

- У случају из става 5. овог члана 

сматра се да је утврђивањем 

просечне цене пољопривредног 

земљишта у зони утврђена 

просечна цена другог земљишта. 

- Ако ни у граничним зонама из 

става 4. овог члана није било 

промета одговарајућих 

непокретности у периоду из става 

5. овог члана, односно ако се 

вредност другог земљишта не 

може утврдити у складу са ставом  

6. овог члана, основица пореза на 

имовину за те непокретности у 

зони у којој није било промета 

једнака је основици пореза на 

имовину те, односно одговарајуће 

непокретности у тој зони 

обвезника који не води пословне 

књиге за текућу годину.  

 

Члан 3. 

Општинска управа општине Врњачка 

Бања дужна је да објави решење, којим се 

утврђују просечне цене одговарајућих 

непокретности у зонама у складу са чланом 

2. Ове Одлуке, до 30. новембра сваке текуће 

године, на начин на који се објављују њени 

општи акти. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања ". 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2956/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 



18 Страна 4     -   Број  67.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     4.12.2020. године 

  

 
 

251. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020. године, на 

основу чл.146. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 

Одлука УС 42/13, 50/13-Одлука УС, 98/13-УС, 

132/14, 145/14 и 83/18) и чл.40. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 12/19), донела је  

 

О Д Л У К У 

О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови и 

начин постављања, коришћења и уклањања 

мањих монтажних објеката и мобилијара, 

привременог карактера на јавним површинама и 

осталим површинама у општој употреби на 

територији општине Врњачка Бања.  

 

Члан 2. 

Значење појединих термина у смислу ове 

Одлуке је следеће:  

1) „Јавна површина“ у смислу овог закона јесте 

површина утврђена планским документом 

јединице локалне самоуправе која је доступна 

свим корисницима под једнаким условима:  

- јавна саобраћајна површина (пут, улица, 

пешачка зона и сл.);  

- трг;  

- јавна зелена површина између и око зграда, 

улични травњаци, паркови, простори за 

истрчавање паса, скверови, парк-шуме, 

дрвореди; 

- јавна површина блока (парковски уређене 

површине и саобраћајне површине). 

-улице, тротоари, пешачке и бициклистичке 

стазе и траке, пешачка острва, разделне траке и 

појасеви, тргови, надвожњаци, подвожњаци, 

потходници, степеништа која повезују 

саобраћајне површине, мостови, трим-стазе и 

др., аутобуске станице и стајалишта, такси 

стајалишта и паркиралишта, површине око 

аутобуских и железничких станица, 

-терени за спорт и забаву, пијаце, јавне плаже, 

обале, гробља, пролази, дечја игралишта, 

-друге изграђене површине намењене за јавно 

коришћење, и 

-неизграђено грађевинско земљиште намењено 

за уређење или изградњу објеката јавне намене 

или јавних површина. 

Јавне површине из става 1. алинеја седма 

овог члана, у смислу ове одлуке, јесу површине 

које планским документом нису одређене као 

површине јавне намене, а доступне су већем 

броју грађана, као што су изграђене и уређене 

саобраћајне и зелене површине унутар и између 

блокова зграда, између зграда, колонаде, пасажи, 

простори око бензинских станица, други 

простори испред пословних просторија и сл. 

 

2) "мањи монтажни објекат" јесте:  

-киоск, који представља типски објекат 

за пружање шалтерских услуга, чија бруто 

површине не може бити већа од 9,5м2 и који се 

поставља у већ изграђеном финалном облику; 
-башта угоститељског објекта, која 

представља је монтажно-демонтажни објекат, 

искључиво отвореног типа у функцији 

угоститељске делатности која се обавља у 

том објекту, у току целе године; 
-билборд, рекламни пано, рекламни 

штанд, тезга; 

-објектат за културна збивања и забаву: 

монтажне бине, трибине, игралишта, камп 

приколице,  

-луна парк (забавни парк) и циркус, који 

чине један или више различитих мањих 

монтажних објеката основне намене - вртешке, 

карусели, возићи и сл., циркуска шатра, који се 

постављају у финалном облику или склапају од 

готових елемената и користе сезонски или у току 

целе године; 

-објекат за спорт, који се састоји из 

отворених или затворених мањих монтажних 

објеката спортске намене, спортских терена - 

клизалиште, терен за одбојку, боћање, балон 

хала спортске намене и сл., који се формира од 

готових елемената, а изузетно може имати, а 

користи се сезонски или у току целе године 

-стена за спортско и рекреативно 

пењање,  

-возила наменски преуређена за излагање 

и продају робе и друге намене.  

Не сматра се мањим монтажним 

објектом у смислу ове Одлуке објекат чије 

извођење се врши грубим грађевинским 

радовима.  

3) "мобилијар" јесте: опрема која се поставља на 

јавну површину ради задовољавања одређених 

потреба грађана, и то: аутомати, фрижидери за 

продају сладоледа, расхладни уређаји, уређаји за 

печење и продају кокица, кукурузних клипова, 

кестења и сличних уређаја, покретне тезге за 

излагање и продају робе, разгласни уређај и 

друга опрема која се поставља у сврху 

одржавања одређених јавних манифестација и 

приредби или у функцији објеката или мањих 

монтажних објеката, приредби политичког 

карактера, забавних програма и презентација, 

непрофитних манифестација и приредби 
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(хуманитарног, едукативног, музичког, 

спортског карактера односно манифестација у 

циљу неговања културе и културног наслеђа), 

држачи за бицикле, сталци за излагање робе, 

жардињере и покретни објекти за обављање 

регистроване делатности (аутићи, играчке и 

друга опрема за дечија игралишта, покретна 

тезга за продају дозвољене врсте роба и друго), 

столови, столице, сунцобрани, тенде и 

жардињере ( за летње баште), помоћни 

монтажно-демонтажни објекти луна паркова 

(забавних паркова) - благајна, објекти за смештај 

особља, држање животиња и сл., који се 

постављају у финалном облику или склапају од 

готових елемената и користе сезонски или у току 

целе године, помоћни, затворени монтажно-

демонтажни објекти спортских објеката - 

благајна, смештај реквизита и сл.,  јавни 

часовници, клупе, поштански сандучићи и јавне 

телефонске говорнице, украсне жардинијере, 

стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на 

јавним површинама, паркомати, дечја и 

рекреациона игралишта, скејт-паркови и фитнес 

мобилијар, објекти намењени за изнајмљивање 

спортских и рекреативних бицикала и други 

урбани мобилијар, уметничкa фигура, уређај, 

апарат, мали монтажни елемент, мањи наменски 

систем, реквизит, посуда и сл. у функцији 

уређења јавних површина;  

4) "коришћење јавне површине" јесте њено 

привремено заузимање у површини предвиђеној 

Планом и одобрењем надлежног органа ради 

постављања објеката и мобилијара из овог 

члана;  

5) ''објекти у функцији туристичке 

сигнализације'': туристички инфо-пултови и сл.  

 

Члан 3. 

Није дозвољено на територији општине 

Врњачка Бања. постављање објеката и 

мобилијара из чл. 2. ове Одлуке без одобрења 

надлежног органа.  

Одобрења за постављање мањих 

монтажних објеката и мобилијара из чл. 2. ове 

Одлуке доноси организациона јединица 

Општинске управе надлежна за послове 

планирања и изградње на основу одредби ове 

одлуке и Плана општег распореда места за 

постављање мањих монтажних објеката и 

мобилијара на јавним површинама.  

 

Члан 4. 

За привремено коришћење јавних 

површина и постављање мањих монтажних 

објеката  израђују се планови.  

План општег распореда места за 

постављање мањих монтажних објеката садржи 

локације, опште услове и правила постављања 

мањих монтажних објеката (текстуални и 

графички део), односно постављања мобилијара, 

а нарочито: намену, врсту материјала од којих се 

израђује, величину и изглед објекта, површину 

заузећа јавних површина, време на које се 

поставља, распоред локација по зонама које су 

утврђене одлуком о локалним комуналним 

таксама и др.  

Нацрт Плана општег распореда места за 

постављање мањих монтажних објеката и 

мобилијара припрема Општинска стамбена 

агенција и доставља Скупштини општине.  

Скупштина општине у складу са 

урбанистичким планом и потребама реализације 

туристичке понуде општине Врњачка Бања 

доноси План општег распореда места за 

постављање мањих монтажних објеката и 

мобилијара на јавним површинама.  

Планом распореда места указује се 

посебна пажња да објекти и мобилијар из чл.2. 

Одлуке, обухваћени Планом, својим положајем и 

естетским обликовањем, морају бити у функцији 

Променаде, Трга културе, да не угрожавају 

пешачку комуникацију, еколошко-урбанистички 

амбијент парковских површина, изворишта и 

земљишта око изворишта, као и да садрже 

минимум санитарно-хигијенских услова.  

За постављање објеката и мобилијара у 

просторима под посебним режимом заштите, у 

заштићеном природном или културном добру, 

Општинска стамбена агенција ће приликом 

израде Плана, а пре његовог доношења, 

прибавити се сагласност управљача тог јавног 

добра и министарства надлежног за послове 

просторног планирања и урбанизма.  

Изградњу и постављање споменика и 

спомен обележја на површинама јавне намене 

обезбеђује и уређује јединица локалне 

самоуправе, уз претходно прибављену 

сагласност министарства надлежног за послове 

културе. Забрањена је изградња споменика и 

спомен обележја изван површина јавне намене. 

 
 

ДАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ  
 

Члан 5. 

Јавне површине за постављање башти и 

монтажних објеката и мобилијара дају се у 

закуп, односно на коришћење на локацијама и за 

намене предвиђене Планом, путем јавног 

надметања или прикупљања понуда и 
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непосредном погодбом за случајеве прописане 

овом Одлуком.  

Рок трајања закупа површине јавне 

намене одређује се јавним огласом и не може 

бити дужи од 10 година.Након истека периода 

од 10 година, за предметно место поново се 

спроводи јавно надметање путем јавног 

оглашавања. 

 Трајање закупа може бити и краће у 

случају доношења новог плана распореда места 

када предметне локације нису предвиђене тим 

планом. 

 На јавним површинама киосци, тезге и 

пултови се постављају на основу Уговора о 

привременом коришћењу јавне површине и то на 

период до привођења земљишта планираној 

намени предвиђеној планским документом. 

 На површинама у власништву других 

лица и површинама јавне намене, киосци, тезге и 

пултови се постављају на основу важећег плана 

и уз сагласност власника парцеле на којој је 

монтажни објекат планиран. 

 Монтажни објекти из претходног става 

могу се поставити и на површинама  у 

власништву других лица, а које су планиране за 

друге намене, односно планиране за површине 

јавне наменe, уз сагласност власника парцеле и 

уз претходно прибављену сагласност – услове 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, а 

на основу којих сагласности, одобрење за 

постављање издаје надлежна организациона 

јединица Општинске управе општине Врњачка 

Бања,  до привођења површина намени. 

Председник општине Врњачка Бања 

расписује јавни оглас и решењем формира 

комисију која спроводи поступак јавног 

надметања или прикупљања понуда за закуп 

јавних површина.  

Одлуку о давању јавних површина у 

закуп за привремено постављање мањих 

монтажних објеката и мобилијара на предлог 

комисије доноси Председник општине Врњачка 

Бања.  
 

Члан 6. 

Оглас о јавном надметању или 

прикупљању понуда садржи:  

1. Опис и ближе податке о јавној површини на 

којој се објекат поставља.  

2. Услове за постављање објекта или мобилијара 

(намена објекта, површина у м2, габарит и др.) и 

рок постављања објекта или мобилијара.  

3. Рок трајања закупа.  

4. Почетни износ закупнине и накнаде за 

уређење земљишта.  

5. Рок привођења површине намени.  

6. Обавезу учесника да уплати депозит за учешће 

по јавном огласу у висини троструког месечног 

почетног износа закупнине из тачке 4  

7. Место и време јавног надметања, односно 

отварања понуда.  

8. Рок за подношење пријава, односно понуда.  

9. Обавезу учесника да достави доказе о уредном 

извршавању уговорних обавеза по основу закупа 

јавних површина.  

10. Ближе услове за давање у закуп мањих 

монтажних објеката који су у власништву 

општине, а уговорне обавезе теку од дана 

одржане лицитације.  

 

Јавно надметање или отварање понуда се 

може одржати најраније 3 дана од последењег 

дана објављивања огласа. Оглас се објављује у 

трајању до 7 дана на огласној табли Општинске 

управе, сајту Општине.  

У поновљеном поступку оглашавање 

траје до три дана а јавно надметање односно 

отварање понуда врши се истеком једног дана од 

задњег радног дана када је оглашавање 

завршено.  
 

Члан 7. 

Учесник у јавном надметању или 

прикупљању понуда јавним оглашавањем своје 

учешће пријављује, односно доставља понуду, 

Општинској управи служби надлежној за 

послове Председника општине – Комисији за 

спровођење поступка до дана и времена 

одређеног за подношење пријава, односно 

понуда. Дан и време подношења пријава, 

односно понуда прописује се Огласом о јавном 

надметању или прикупљању понуда. Понуда 

учесника у поступку прикупљања понуда јавним 

огласом се доставља у затвореном омоту.  

Пријава (понуда) учесника у јавним 

надметању и поступку прикупљања понуда 

садржи: податке о подносиоцу пријаве (тачан 

назив правног лица, његово седиште, матични 

број, ПИБ и име овлашћеног лица, односно 

тачан назив радње, име и презиме предузетника 

и његов матични број и тачну адресу становања), 

износ понуђене закупнине који не може бити 

мањи од почетног износа, уредно пуномоћје у 

писменој форми за лице које ће заступати правно 

лице или предузетника на јавном надметању 

односно у поступку прикупљања понуда, које 

мора бити оверено и потписано од стране 

овлашћеног лица. Уз пријаву се прилажу 

следећи докази:  

1. Изјаву да је регистрован у АПР-у, односно 

изјаву о регистрацији пољопривредног 

домаћинства код надлежног државног органа за 
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закупце који учествују у поступку давања у закуп 

јавних површина за локације предвиђене Планом 

општег распореда места за продају кукуруза, 

кокица и др.  

2. Изјава о прихватању услова из огласа, изјаву 

да ће се у објекту обављати делатност која је 

прописана Планом; изјаву да ће се јавна 

површина преузети у виђеном стању,  

3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном 

огласу или средство обезбеђења плаћања 

депозита,  

4. Изјаву  о редовном измиривању обавеза према 

Општини по основу закупа са даном подношења 

пријаве,  

5. Изјаву да није прекршајно кажњаван за 

прекршаје прописане Одлуком о монтажним 

објектима и Одлуком о општем уређењу 

Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће 

паркова, зелених и рекреационих површина, у 

претходних годину дана.  

6. Изјаву да није било превременог раскида 

уговора са разлога прописаних овом одлуком.  

Организациона јединица Општинске 

управе надлежна за послове урбанизма по 

службеној дужности прикупља доказе из става 2. 

тачка 1., 4. и 6. 

Подносилац неуредне, непотпуне и 

неблаговремене пријаве, губи право учешћа у 

поступку јавног надметања односно јавног 

отварања понуда и комисија за спровођење 

поступка такве пријаве односно понуде одбацује.  
 

Члан 8. 

У поступку јавног надметања не могу 

учествовати председник нити било који члан или 

њихови заменици комисије за спровођење јавног 

надметања или прикупљања понуда.  
 

Члан 9. 

Поступак јавног надметања сматра се 

успелим и у случају достављања једне уредне, 

потпуне и благовремене пријаве за учешће којом 

се подносилац пријаве региструје и присуствује 

јавном надметању и проглашава закупцем, ако 

потпише изјаву о прихватању почетне висине 

закупнине по којој се непокретност може дати у 

закуп, а уколико не прихвати губи право на 

враћање депозита.  

Одредбе из претходног става овог члана 

примењују се и на поступак јавног отварање 

понуда.  
 

Члан 10. 

Јавно надметање отвара председник 

комисије, комисија утврђује подносиоце 

благовремених потпуних уредних пријава који 

стичу статус учесника у поступку, одбацује 

неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве 

чији подносиоци не могу учествовати у даљем 

току поступка, утврђује присутност подносиоца 

пријаве и објављује почетни износ и позива 

учеснике да дају своје понуде, одређујући 

најнижи износ за који се може повећавати 

претходно понуђени износ (Лицитациони корак). 

Подносици благовремених, потпуних и уредних 

пријава који не присуствују јавном надметању 

односно отварању понуда сматра се да су 

одустали од поднетих пријава односно понуда.  

Одредбе из претходног става овог члана 

сходно се примењују и на поступак јавног 

отварања понуда.  

О раду комисије води се записник.  
 

ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ  
 

Ток лицитације 

Члан 11. 

Председник Комисије отвара јавно 

надметање у време које је огласом за јавну 

лицитацију за давање јавне површине у закуп 

одређено као време почетка јавног надметања. 

Комисија позива присутне подносиоце пријава 

на  лицитацији и овлашћене представнике 

правног лица, односно заступнике понуђача да 

преузму лицитацијске картице са бројевима по 

редоследу приспећа пријава и да заузму места у 

првом реду.  
 

Лицитација са једним учесником 

Члан 12. 

Ако је само једно лице стекло статус 

учесника на лицитацији, комисија га позива да 

прихвати почетну цену подизањем картице. 

Уколико учесник не прихвати почетну цену 

подизањем картице, лицитација се сматра 

неуспелом, тј поништава се, а то лице губи право 

на враћање депозита.  

Ако учесник прихвати почетну цену, на 

шта се учесник изјашњава подизањем лицита-

ционе картице, лицитација се сматра успелом.  
 

Лицитација са више учесника 

Члан 13. 

Ако је више од једног лица стекло статус 

учесника на лицитацији, комисија оглашава 

почетну цену и позива учеснике да прихвате 

почетну цену подизањем картица. Уколико нико 

од учесника не прихвати почетну цену 

подизањем картица, лицитација се сматра 

неуспелом, тј. поништава се а учесници губе 

право на враћање депозита.  

Уколико учесници прихвате почетну 

цену, комисија пита учеснике лицитације ко 
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нуди цену увећану за први лицитациони корак, 

на шта се учесници изјашњавају подизањем 

лицитационе картице. Свако наредно увећање 

цене је дефинисано лицитационим кораком и 

позивањем комисије да учесници истакну 

понуду подизањем картице.  

Утврђивање нове цене понавља се све 

док има понуђача, односно све док учесници 

истичу понуде на поново утврђену цену 

(комисија пита ко нуди цену увећану за један 

корак).  

Ако после другог позива комисије није 

истакнута понуда на последње утврђену цену, 

комисија упућује учесницима последњи позив за 

истицање понуде. Ако ни после трећег позива 

није истакнута понуда, председавајући означава 

завршетак лицитације, а најповољнијим 

понуђачем проглашава учесника који је први 

понудио највишу цену.  
 

Члан 14. 

Износ уплаћен на име депозита за 

учешће по јавном огласу односно износ од 

активирања средства обезбеђења плаћања 

депозита за учешће по јавном огласу након 

одржане лицитације урачунава се у закуп 

учеснику јавног надметања који излицитира 

највећи износ месечне закупнине и закључи 

уговор о закупу са општином, а осталим 

учесницима се враћа уплаћени депозит односно 

средство обезбеђења депозита након закључења 

уговора са учесником који је излицитирао 

највећи износ.  

Ако учесник огласа, који излицитира 

највећи износ месечне закупнине одустане од 

закључења уговора, износ уплаћен на име 

депозита се не враћа, а средство обезбеђења 

уплате депозита се активира.  

Учесници из става 1. овог члана подносе 

организационој јединици надлежној за послове 

буџета захтев за повраћај депозита и уз исти 

обавезно прилажу фотокопију картице рачуна.  

 

Oдржавање реда 

Члан 15. 

Комисија је задужен да предузима мере у 

циљу одвијања несметаног тока лицитације.  

Комисија упозорава учеснике надметања 

и сва присутна заинтересована лица о мерама 

које ће употребити, у случају да учине ометање 

тока лицитације.  

У случају ометања тока лицитације, 

комисија прво јавно опомиње учеснике 

лицитације и упозорава на следећу меру коју ће 

предузети ако се исто настави.  

Ако учесник или друга присутна лица и 

поред опомене, наставе да ометају ток 

лицитације, комисија им изриче меру удаљења 

са јавне лицитације и изречене мере према 

учесницима и присутним лицима уносе се у 

записник.  

Мера се извршава добровољно или је 

извршавју лица за одржавање реда и дисциплине 

на месту одржавања лицитације.  

Учесник својим понашањем омета ток 

лицитације када:  

- истиче понуде супротно правилима лицитације,  

- омета рад Комисије на било који начин,  

-омета друге учеснике у току лицитације.  
 

Члан 16. 

По обављеном јавном надметању или 

окончању поступка отварања понуда, комисија 

истог дана сачињава предлог за доношење акта о 

давању у закуп и заједно са записником о раду 

исти доставља Председнику општине Врњачка 

Бања.  
 

Члан 17. 

Акт о давању јавне површине у закуп садржи:  

- податке о закупцу,  

- опис и ближе податке о јавној површини,  

- опис и ближе податке о објекту или мобилијару 

који се поставља,  

- обавезу регулисања закупнине и допринос за 

уређење грађевинског земљишта,  

- рок трајања закупа,  

- рок привођења површине намени,  

- обавезу закупца да у року од 8 дана по 

одржаној лицитацији закључи са Општином 

уговор о закупу,  

- обавезу закупца да у року од 8 дана од 

закључења уговора о закупу прибави одобрење 

за постављање монтажног објекта или 

мобилијара на јавној површини,  

-обавезу закупца да ће објекат уклонити о свом 

трошку и без накнаде када то захтева 

реализација урбанистичког плана, односно по 

истеку рока из уговора о давању јавне површине 

у закуп и издатог одобрења за постављање 

објекта и мобилијара,  

- обавезу закупца да положи депозит или 

инструмент обезбеђења уплате депозита у 

висини потребној за уклањање објекта и 

мобилијара коју одреди надлежни орган, који се 

враћа уколико закупац уклони објекат о свом 

трошку.  
 

Члан 18. 

Служба Општинске управе надлежна за 

послове Председника општине обавештава све 

учеснике у поступку јавног надметања и 
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прикупљања понуда јавним оглашавањем о лицу 

коме је јавна површина дата у закуп, у року од 

три дана након одржавања лицитације односно 

отварања понуда истицањем акта о давању јавне 

површине у закуп на огласној табли Општинске 

управе и на сајту Општине.  
 

Члан 19. 

Општина и закупац закључују уговор о 

закупу који садржи:  

- податке о јавној површини,  

- податке о намени и величини објекта или 

мобилијара који се постављају,  

- висину закупнине,  

- рок и начин плаћања,  

- обавезу закупца да заснује претплатнички 

однос за одржавање јавне површине на којој ће 

објекат бити постављен, који се закључује са 

надлежним јавним предузећим,  

- одредбу да даном брисања предузетника 

односно привредног субјекта из АПР-а престаје 

закуп и да се раскида уговорна обавеза, и да се 

оглашава ново јавно надметање или поступак 

прикупљања понуда за дату јавну површину,  

- рок трајања закупа,  

- рок за привођење површине намени,  

- обавезу закупца да плати допринос за 

уређивање грађевинског земљишта за привре-

мене објекте и монтажне објекте површине 

преко 2м2, који се дају у закуп на период дужи 

од 1 године, у складу са посебном одлуком,  

- обавезу закупца да пре закључења уговора 

уплати депозит у висини једне излицитиране 

месечне закупнине као гарцију за редовно 

измиривање обавеза  

- обавезу Општине да, у случају нередовног 

измиривања обавеза плаћања закупнине, закупца 

писменим путем упозори о кашњењу уплате 

доспеле рате, односно обавести закупца о 

обавези измирења исте најкасније у року од 3 

дана од дана пријема упозорења, па за случај да 

закупац не поступи по предњем упозорењу, 

уговор о закупу се раскида и активира депозит у 

висини једне излицитиране месечне закупнине.  

- права и обавезе у случају неизвршења обавеза.  
 

Члан 20. 

Уговор о закупу закључује се у року до 8 

дана од дана одржавања јавног надметања 

односно отварања понуда, при чему се износ 

положеног депозита урачунава у излицитирани 

износ закупнине.  

Ако лице коме је дата јавна површина 

својом кривицом не закључи уговор у року из 

става 1. овог члана, Председник општине 

Врњачка Бања на предлог Службе Општинске 

управе надлежне за имовинско правне послове, 

донеће акт о стављању ван снаге акта о давању 

јавне површине у закуп, а наведено лице нема 

право на повраћај депозита, а затим позвати 

следећег понуђача који је излицитирао највећи 

износ да закључи уговор, па ако таквог нема 

следећег дана понавља поступак давања у закуп 

јавне површине по процедури утврђеној овом 

Одлуком.  
 

Члан 21. 

Закупац који раскине уговор о закупа пре 

истека рока или са којим Општина раскине 

уговор због неизмиривања уговорних обавеза по 

основу закупа, односно због неизвршавања 

обавеза предвиђених уговором о закупу, губи 

право учешћа на лицитацији односно поступку 

прикупљања писмених понуда јавним 

оглашавањем за закуп јавне површине у наредне 

две године од дана раскида уговора.  
 

Члан 22. 

Јавна површина испред пословног 

простора може се дати на привремено 

коришћење непосредном погодбом власнику, 

одн. закупцу пословног простора ради 

постављања мобилијара за излагање робе, која је 

у промету у пословном простору.  

Када постоји више власника, одн. 

закупаца пословног простора, јавна површина за 

постављање мобилијара за излагање робе ће се 

дати на коришћење сразмерно површини 

пословног простора коју власници, одн.закупци 

користе.  

Мобилијар за излагање робе се поставља 

тако да обезбеди сигурност корисника и 

пролазника, и да омогући несметано кретање 

пешака, особа са посебним потребама и возила 

комуналних и хитних служби, уз претходно 

прибављено мишљење надлежне инспекције.  
 

Члан 23. 

Јавна површина се може дати на 

коришћење непосредном погодбом у случају 

када се јавна површина даје на коришћење 

јавним предузећима и установама чији је 

оснивач општина у заштићеном делу екстра зоне 

а ради постављања мањег монтажног објекта 

који има амбијентални значај или поседује 

споменичко својство као и за постављање 

мобилијара за уређење површина јавне намене.  

Одобрење локације и услове коришћења 

на предлог Одељења за планирање и изградњу 

доноси Општинско веће.  
 

ОДОБРЕЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И МОБИЛИЈАРА  
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Члан 24. 

Уколико је посебним прописима за 

вршење одређене делатности предвиђено 

поседовање одобрења за рад, одобрење за 

постављање мањег монтажног објекта и 

мобилијара из чл. 2. ове Одлуке може се издати 

само правним или физичким лицима која 

поседују такво важеће одобрење.  
 

Члан 25. 

Странка која тражи дозволу за 

постављање мањег монтажног објекта и 

мобилијара дужна је да уз свој захтев приложи и 

писмену изјаву да ће их уклонити са места 

локације о свом трошку и без накнаде оног 

тренутка кад то захтева реализација 

урбанистичког плана, односно по истеку рока из 

уговора о давању површине јавне намене у 

закуп.  

Власник мањег монтажног објекта и 

мобилијара дужан је да исти постави, користи и 

одржава у складу са уговором о закупу јавне 

површине и решењем о одобрењу, у исправном 

стању тако да може служити намени за коју је 

постављен, а нарочито:  

1) да је монтиран(а) и постављен(а) тако да 

обезбеђује сигурност корисника, сопственика и 

пролазника, да не ремети јавни ред и мир и 

безбедност саобраћаја,  

2) да обезбеди несметан пролаз и прилаз 

возилима за довоз робе за потребе монтажног 

објекта и мобилијара,  

3) да објекат односно мобилијар испуњава 

естетске и хигијенско-санитарне услове за 

предви-ђену намену,  

4) да су потребне инсталације у објекту и 

мобилијару (електро, водоводне и 

канализационе) у исправном стању,  

5) да се стара о изгледу и одржавању чистоће у 

непосредној околини мањег монтажног објекта 

или мобилијара и да обезбеди одговарајућу 

опрему за прикупљање и одношење отпадака,  

6) да се стара о дозвољеном нивоу буке.  
 

Члан 26. 

За коришћење јавне површине и 

постављање мањих монтажних објеката и 

мобилијара из чл. 2. Одлуке плаћа се закупнина, 

накнада или допринос за уређивање 

грађевинског земљишта, у зависности од 

предметног објекта, у складу са посебним 

одлукама Скупштине општине које регулишу 

ову материју.  
 

Члан 27. 

Решење којим се одобрава постављање 

мањег монтажног објекта доноси орган 

Општинске управе надлежан за планирање и 

изградњу.  
 

Члан 28. 

Уз захтев за одобрење за постављање 

мањег монтажног објекта прилаже се следећа 

документација:  

- уговор о закупу јавне површине, који ће 

садржати и услове закупа мањег монтажног 

објекта у власништву општине, закљученим са 

Општином,  

- технички услови прикључака у зависности од 

намене и локације мањег монтажног објекта 

издате од стране надлежних јавних предузећа, 

надлежног Завода за заштиту споменика 

културе, Завода за заштиту природе и 

Министарства унутрашњих послова, које 

прибавља надлежна организациона јединица 

Општинске управе општине Врњачка Бања за 

послове планирања и изградње,  

- техничка документација у два примерка,  

- уговор о заснованом претплатничком односу за 

одржавање јавне површине на којој је објекат 

постављен, закључен са надлежним јавним 

предузећим,  

- изјаву из чл. 25. ове Одлуке,  

- за киоске доказ о регулисаној обавези плаћања 

доприноса за уређење грађевинског земљишта,  

- одобрење за рад,  

- доказ о уплати депозита или инструмент 

обезбеђења уплате депозита у висини потребној 

за уклањање објекта,  

- таксе на решење.  

Доказ из става 1. алинеја 6. 

Организациона јединица која одлучује о 

поднетом захтеву, прибавља по службеној 

дужности.  

Уколико је локација за постављање 

мањег монтажног објекта предвиђена Планом 

распореда места, чија је намена по планском 

акту предвиђена за јавно, а налази се у 

корисништву другог правног или физичког лица, 

уз захтев за издавање одобор-ења за постављање 

истог, надлежном органу, поред документације 

из става 1. овог члана доста-вља се и сагласност 

власника или држаоца парцеле.  

Пoднoсилaц зaхтeвa дужaн je дa уз зaхтeв 

зa пoстaвљaњe прилoжи тeхничку дoкумeнт-

aциjу, кojу чинe: oпис мeстa пoстaвљaњa сa 

нaмeнoм пoвршинe нa кojoj сe нaлaзи; тeхнички 

oпис приврeмeнoг oбjeктa и њeгoв изглeд; 

грaфички прикaз мeстa пoстaвљaњa сa уцртaним 

приврeмeним oбjeктoм и oбjeктимa у нeпoсрe-

днoм oкружeњу у рaзмeри 1:100 или 1:200 и 

фoтoгрaфски прикaз пoвршинe нa кojoj сe 

пoстaвљaњe врши.  
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Teхничкa дoкумeнтaциja зa пoстaвљaњe 

спoртских oбjeкaтa и других приврeмeних 

oбjeкaтa зa игру дeцe и рeкрeaциjу грaђaнa мoрa 

бити припрeмљeнa oд стрaнe лицa кoje пoсeдуje 

лицeнцу oдгoвoрнoг прojeктaнтa aрхитeктoнскe 

струкe и лицa кoje пoсeдуje лицeнцу oдгoвoрнoг 

прojeктaнтa из oблaсти сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe 

сигнaлизaциje.  
 

Члан 29. 

Решење којим се одобрава постављање 

мањег монтажног објекта обавезно садржи 

констатацију да ће власник објекта уклонити 

исти о свом трошку и без накнаде када то 

захтева реализација урбанистичког плана, 

односно истеком рока из уговора о закупу као и 

обавезу поштовања прописа у делу који се 

односи на испуњавање естетских и хигијенско-

санитарних услову, техничке исправности и 

безбедности, комуналног ред, дозвољени ниво 

буке, одржавање чистоће и друге прописе.  

Решење из претходног става обавезно 

садржи и обавезу закупца да у року од 8 (осам) 

дана од дана постављања објекта и мобилијара 

достави изјаву одговорног пројектанта, који је 

израдио техничку документацију из претходног 

члана ове одлуке, да су објекат и мобилијар 

постављени у складу са техничком документа-

цијом и да гарантује њихову стабилност и 

безбедност за употребу.  
 

Члан 30. 

Одобрење за постављање мањег 

монтажног објекта престаје да важи у случају 

раскида уговора.  
 

Члан 31. 

Без одобрења органа из чл. 3.ст.2. ове 

Одлуке забрањено је:  

1. Померати или премештати објекат са локације 

која је одређена у одобрењу.  

2. Заменити објекат другим објектом.  

3. Изменити изглед, конструкцију или боју 

објекта.  

4. Променити врсту делатности за коју је објекат 

намењен.  

5. Постављање додатног мобилијара, сталака и 

витрина за излагање и продају робе, као и 

продаја робе за коју не поседује одобрење из 

мањих монтажних објеката.  

6. Коришћење јавне површине веће од површине 

дефинисане одобрењем.  

 

Члан 32. 

Постављени монтажни објекти и 

мобилијар морају се привремено или трајно 

уклонити пре истека рока закупа, односно 

преместити на другу локацију у случају потребе 

уређења улице и осталих јавних површина, 

организовања манифестација, у хитним и другим 

случајевима по процени надлежне инспекције 

Општине.  

У случају из става 1. овог члана, по 

жалби закупца, која не одлаже извршење, 

одлучује Општинско веће.  

Уклањање или премештање монтажних 

објеката и мобилијара из става 1. овог члана овог 

врши се на терет корисника јавне површине, по 

налогу надлежне општинске инспекције из 

уплаћеног депозита, у случају да корисник јавне 

површине исту сам не уклони или премести.  

Члан 33. 

Одељење надлежно за послове 

планирања и изградње води посебан регистар о 

издатим решењима којима се одобрава 

привремено постављање мањих монтажних 

објеката са именом и презименом власника, 

адресом, бројем решења и датумом издавања 

истог, датумом почетка важења и датумом 

престанка важења решења.  

Организациона једница Општинске 

управе надлежна за послове финансија, прати 

реализацију уговора о закупу јавне површине за 

постављање монтажних објеката из ове одлуке, 

уз обавезу да најкасније до 10. у текућем месецу, 

односно на тражење надлежних органа, подноси 

извештаје организационим јединицама 

надлежним за послове планирања и изградње, 

имовинско правне послове, као и Општинском 

правобранилаштву.  
 

УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Киоск 

Члан 34 

 Kиоск је типски објекат за пружање 

услуга (трговинских, угоститељских, занатских, 

комуналних и др.) који се поставља у већ 

изграђеном финалном облику, а по потреби се 

може демонтирати и преместити. 

Локације за постављање киоска на 

јавним површинама, као и другим површинама и 

тип киоска, утврђују се Планом општег 

распореда места за постављање монтажних 

објеката  и мобилијара на територији општине 

Врњачка Бања. 
 

Баште угоститељских објеката 

Члан 35. 

Башта угоститељског објекта је 

монтажно-демонтажни објекат, искључиво 

отвореног типа у функцији угоститељске 
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делатности која се обавља у том објекту, у току 

целе године. 

Не дозвољава се постављање башти 

угоститељских објеката затвореног типа. 

Башта се не може поставити у функцији 

угоститељске делатности која се обавља у 

киоску. 
 

Члан 36. 

Баште се постављају испред пословних 

објеката у складу са овом одлуком и Планом, 

водећи рачуна о могућностима простора, 

естетском обликовању и визуелном изгледу, 

тако да формирана башта не омета кретање 

пролазника и корисника услуга, као и 

коришћење суседних објеката.  

, 

Баште могу постављати правна лица и 

предузетници који обављају угоститељску, 

посластичарску и делатност исхране и смештаја 

гостију.  

Баште се формирају од гарнитура за 

седење,  тенди за поједине баште које буду 

предвиђене Планом општег распореда места за 

постављање монтажних објеката и мобилијара, у 

зависности од локације и амбијенталне целине у 

оквиру које се иста поставља и жардињера са 

цвећем на означеној подлози на јавној 

површини, и то:  

- на делу тротоара,  

- на улицама где је забрањен саобраћај за 

моторна возила,  

- на другим јавним површинама, под условом да 

се обезбеди слободан пролаз од најмање 3м 

ширине., 

а све у складу са одредбама Плана општег 

распореда места за постављање монтажних 

објеката и мобилијара 

Обележавање јавне површине за 

постављање баште извршиће се у присуству 

комуналне инспекције у складу са овом одлуком 

и издатим одобрењем.  

 

Члан 37. 

За објекте који обављају угоститељску, 

посластичарску и делатност исхране и смештаја 

гостију који су удаљени од улице или друге 

јавне површине, а имају прилаз тим 

површинама, може се одобрити коришћење јавне 

површине за постављање баште, ако удаљеност 

није већа од 40м, под условом да се не омета 

прилаз другим објектима, не заклањају излоге и 

не угрожавају нормално коришћење и обављање 

делатности других корисника.  

 

 

Члан 38. 

Баште се могу постављати у периоду од 

1.4. до 31.10. текуће године.  

Не може се одобрити постављање башти 

у краћем периоду од периода наведеног у ставу 

1. овог члана. 

Не може се одобрити постављање баште 

на јавној површини, уколико на истој локацији 

нису измирене обавезе у претходној години, 

осим изузетно уколико други корисник јавне 

површине не измири накнаду за коришћење 

јавне површине унапред (авансно) у 

једнократном износу за период за који подноси 

захтев, а што ће обрачунати организациона 

јединица Општинске управе надлежна за 

послове јавних прихода. 

Подносилац захтева је дужан да у 

захтеву определи период коришћења у 

континуитету јавне површине у термину из става 

1. овог члана, као и да наведе површину заузећа 

које представља јединствену целину за ову 

намену, без могућности промене површине 

летње баште и временског периода периода 

коришћења.  

Баште се могу поставити и у периоду од 

1.11.текуће године до 31.3.наредне године, уз 

претходно измирене све обавезе, у димензијама 

за које је издато одобрење за постављање. 

За постављање баште у периоду из 

претходног става није потребно ново одобрење 

надлежне организационе јединице Општинске 

управе, нити се за наведени период обрачунава и 

плаћа накнада за коришћење јавне површине. 

По истеку рока за који је издато 

одобрење за коришћење јавне површине, баште 

се морају уклонити са исте и вратити земљиште 

у првобитно стање.  

Изглед, површина, уклапање у 

амбијенталну целину, прописаће се Планом 

општег распореда места за постављање 

монтажних објеката.  

Организациона јединица Општинске 

управе надлежна за послове јавних прихода, 

прати реализацију обавеза по издатим решењима 

за плаћање накнаде за коришћење јавних 

површина и подноси извештаје најкасније до 10. 

У текућем месецу општинском 

правобранилаштву и организационој јединици 

надлежној за инспекцијске послове. 

Уколико се не изврши плаћање месечне 

накнаде до 5. у месецу, организациона јединица 

Општинске управе надлежна за послове јавних 

прихода активираће депозит и обавестити 

организациону јединицу надлежну за 

инспекцијске послове да може издати налог за 

уклањање монтажног објекта.  
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Члан 39. 

Баште се постављају на основу одобрења 

органа Општинске управе надлежног за 

планирање и изградњу.  

За коришћење јавне површине, корисник 

јавне површине на којој је постављена башта, 

плаћа наканаду у складу са Одлуком о 

утврђивању висине накнаде за коришћење 

јавних површина. 

 

Члан 40. 

Уз захтев за издавање одобрења за 

коришћење јавне површине ради постављања 

башти подноси се:  

- назив и адреса правног лица или предузетника 

који подноси захтев;  

- доказ о власништву или закупу пословног 

простора испред кога се тражи формирање 

баште,  

- техничка документација у два примерка – 

скица која садржи димензије, волумен и положај 

у односу на: јавне површине (коловоз, паркинг, 

пешачки прелаз, електростуб, шахт, степеник, 

дрворед и сл.), мобилијар јавне површине 

(клупа, жардињера, канта за отпатке), 

привремене и сталне објекте у непосредној 

близини (киоск, телефонска говорница, 

рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски 

улаз, елементи фасаде над јавном 

површином).Техничку документацију израђује 

пројектант са одговарајућом лиценцом на коју 

сагласност даје општинска стамбена агенција, 

- време коришћења јавне површине, које не 

може бити краће од периода закупа из чл.38.ове 

Одлуке,  

- уговор о заснованом претплатничком односу за 

одржавање јавне површине на којој је башта 

постављена, закључен са надлежним јавним 

предузећим,  

- доказ о уплати депозита или инструмент 

обезбеђења уплате депозита у висини потребној 

за уклањање баште коју одреди надлежни орган, 

који се враћа уколико корисник јавне површине 

уклони башту о свом трошку,  

- доказ о уплати депозита или инструмент 

обезбеђења уплате у висини једне месечне 

накнаде чију висину одређује надлежни орган, а 

према траженој квадратури баште угоститељског 

објекта, 

- доказ о уплати такси.  

Организациона јединица Општинске 

управе надлежна за послове урбанизма по 

службеној дужности прикупља следеће доказе :  

-Извод из АПР не старији од три месеца и  

-доказ о измиреним обавезама према Општини у 

претходној летњој сезони по основу коришћења 

јавне површине ради постављања башти, а који 

се односи на локацију, а не име физичког, 

одн.правног лица као корисника јавне површине.  

- доказ да није прекршајно кажњаван за 

прекршаје прописане одлуком о монтажним 

објектима и одлуком о општем уређењу Врњачке 

Бање и одржавању јавне чистоће паркова, 

зелених и рекреационих површина, у претходних 

годину дана. 

Захтев за добијање одобрења за 

постављање баште подноси се насловљен на 

Одељење надлежно за послове урбанизма 

најмање 15 дана пре почетка периода за који се 

тражи постављање баште.  
 

Члан 41. 

Одобрењем за заузеће јавне површине 

ради постављања баште нарочито се дефинише:  

- правно лице или предузетник коме се одобрава, 

са подацима из АПР-а,  

- место и површина која се заузима,  

- време коришћења јавне површине,  

- обавезе о регулисању начина плаћања и 

измиривања обавеза сходно одлукама СО 

Врњачка Бања, са инструментима обезбеђења 

плаћања  

- обавеза уплате депозита у висини једне 

месечне накнаде  за јавну површину која ће се 

користити за постављање баште и  

- обавеза подносиоца захтева да након истека 

рока уклони постављену башту и јавну 

површину врати у првобитно стање.  

Одобрење за заузеће јавне површине 

ради постављања баште садржи и обавезу да ће 

власник уклонити исту о свом трошку и без 

накнаде када то захтева реализација 

урбанистичког плана, односно истеком рока из 

решења којим је одобрено заузимање јавне 

површине као и обавезу поштовања прописа у 

делу који се односи на испуњавање естетских и 

хигијенско-санитарних услова, комунални ред 

прописан и ближе уређен Одлуком о општем 

уређењу и другим одлукама, дозвољени ниво 

буке, одржавање чистоће и друге прописе.  
 

Члан 42. 

Постављене баште морају се уклонити 

пре истека рока у случају потребе уређења улице 

и остале јавне површине, организовања 

манифестација, у хитним и другим случајевима 

по процени одељења надлежног за послове 

планирања и изградње.  

За дане у којима је корисник јавне 

површине спречен применом става 1.овог члана 

да обавља своје пословне активности, не плаћа 
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накнаду за њихово коришћење, према обрачуну 

Организационе јединице надлежне за локалне 

јавне приходе, којим се врши одговарајуће 

умањење накнаде, а на основу извештаја 

надлежне општинске инспекције.  

Уклањање башти из претходног става 

врши се на терет корисника јавне површине, по 

налогу надлежне општинске инспекције из 

уплаћеног депозита, у случају да корисник јавне 

површине исту сам не уклони.  
 

Члан 43. 

У циљу несметаног коришћења јавне 

површине забрањено је постављање баште:  

- на уличним шахтама изграђене инфраструктуре 

и јавним хидрантима,  

- на уређеним зеленим површнама јавне намене 

без услова и сагласности надлежног јавног 

предузећа и завода за заштиту природе,  

- на тротоару и другим јавним површинама 

супротно одредбама Плана општег распореда 

места и мобилијара, 

- на другим јавним површинама где се, по оцени 

стручне службе надлежног органа Општинске 

управе општине Врњачка Бања, омета нормално 

коришћење јавне површине, пролаз пешака, 

прилаз излозима, пролаз возилима за комунално 

уређење и другим возилима за хитне 

интервенције.  

- у површини већој од површине дефинисане 

одобрењем.  
 

Члан 44. 

Уз захтев за издавање одобрења за 

постављање мобилијара из члана 2. тачка 3) и 4). 

наводи се период на који се постављају, садржај 

и локације за постављање уз прилагање техничке 

документације у два примерка која садржи: 

графички и фотографски приказ површине коју 

мобилијар заузима, њене димензије, волумен и 

положај у односу на: елементе јавне површине 

(коловоз, паркинг, пешачки прелаз, електростуб, 

шахт, степеник, дрворед и сл.), мобилијар јавне 

површине (клупа, жардињера, канта за отпатке), 

привремене и сталне објекте у непосредној 

близини (киоск, телефонска говорница, 

рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски 

улаз, елементи фасаде над јавном површином). 

Техничку документацију израђује пројектант са 

одговарајућом лиценцом.  

Локација за постављање мобилијара из 

става 1. овог члана утврђује се према положају у 

односу на објекте са јавним и другим 

садржајима, тако да се њиховим постављањем не 

омета функционисање тих објеката и саобраћаја.  

Постављање мобилијара врши се у 

складу са условима за постављање летњих 

башти утврђених овом одлуком.  

Није дозвољено затварати и ограђивати 

мобилијар из члана 2. тачка 3) и 4). тако да 

добије изглед мањег монтажног објекта.  

Није дозвољено постављати мобилијар 

из члана 2. тачка 3) и 4) на јавној површини у 

површини већој од површине дефинисане 

одобрењем.  
 

Билборди 

Члан 45. 

Билборди су монтажне конструкције које 

се постављају на територији општине и 

намењени су за обављање делатности 

рекламирања и јавног оглашавања. 

Билборди и простор око њих се морају 

одржавати чисто и уредно, а трошкове 

одржавања сноси закупац. 

Билборди се могу осветљавати на начин 

којим се не ремети безбедно одвијање саобраћаја 

и кретање пешака. Уколико су билборди 

осветљени, расветна тела морају бити исправна, 

а прикази без оштећења. 

Локације за постављање билборда 

утврђују се на местима где неће угрожавати 

саобраћај, а у складу са посебном одлуком. 

Дозвољава се постављање два типа 

билборда, и то: 

Тип 1: правоугаоног облика, површине 

од 6м² до 12м², уз дозвољено одступање највише 

5%. Овај тип огласног паноа поставља се са 

једним ослонцем. Билборд мора бити осветљен 

(извор светлости унутрашњи). Рекламна порука 

на билборду може да се постави са једне или са 

обе стране. Билборд се поставља на јавним 

површинама  и површинама видљивим са јавних 

површина, тако да не угрожава саобраћај и не 

омета учеснике у јавном саобраћају. Билборд се 

не може поставити у пешачкој зони, у парку, 

поред гробља, уз водоток, намостовима и на 

простору непокретног културног добра и његове 

заштићене околине.Уколико се билборди 

постављају поред пешачких стаза , постављају се 

тако да ни стуб ни ивица билборда не смеју да 

задиру у слободан профил пешачке стазе. Табле 

за рекламирање морају бити издигнуте најмање 

2,2м изнад нивоа земље. Минимално растојање 

између два билборда је100м. 

Тип 2:LED ili LCD електронски дисплеји. 

Огласни пано овог типа омогућава репродукцију 

слике и то без тона, фиксан је, слободностојећи и 

правоугаоног облика са једним или два ослонца 

који су носива конструкција и израђени су од 

челичних профила. Максимална димензија 
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екрана или дисплеја је 50м². Постављене табле за 

рекламирање морају бити издигнуте минимум 

2,2м изнад нивоа земље. 

 

 

Рекламни панои и друге рекламне ознаке 

Члан 46. 

 Рекламни панои су привремени објекти 

на којима се врши рекламирање одређене 

делатности, производа и слично. 

Рекламни панои могу се поставити на 

прилазним путевима и јавним површинама, на 

местима где неће угрожавати саобраћај и 

кретање пешака и нарушавати естетски изглед 

општине. 

Рекламне ознаке су: плакат, налепница, 

електронски дисплеј, светлећа слова, ласерски 

приказ, мурал, односно транспарент (платнени, 

ПВЦ и сл), балон и други рекламни натписи. 

Реклани панои и рекламне ознаке могу се 

постављати на стубовима и другим сличним 

објектима, стубовима и објектима 

инфраструктуре, крововима и калканским 

зидовима објеката, односно зидовима без отвора, 

између објеката, оградама и другим сличним 

објектима. 

Рекламни панои и друге рекламне ознаке 

се могу осветљавати на начин којим се не ремети 

безбедно одвијање саобраћаја. Уколико су 

рекламни панои осветљени, расветна тела морају 

бити исправна, а прикази без оштећења. 

Рекламирање на објектима из става 1. 

овог члана, може се обављати током целе 

године, с тим што се решење може издати на 

максимално годину дана. 

Локације за постављање рекламних 

паноа на стубовима и објектима инфраструктуре 

утврђују се у складу са посебном одлуком. 

 
 

Рекламни штанд 

Члан 47. 

Рекламни штанд је самостални, типски, 

отворени, лако покретни објекат за рекламирање 

одређене делатности, производа и слично, чија 

бруто површина не може бити већа од 2,0 м2. 

 Рекламирање производа у објектима из 

става 1. овог члана, може се обављати током 

целе године, с тим што се решење може издати 

на максимално годину дана. 

Локације за постављање рекламних 

штандова утврђују се на местима где неће 

угрожавати саобраћај, а у складу са посебном 

одлуком. 
 

 

 

Тезге 

Члан 48. 

 Пулт-тезга за продају робе је самостални, 

типски, отворени, лако покретни објекат за 

излагање и продају робе, чија бруто површина не 

може бити већа од 2,0 м2. 

 Продаја производа у објектима из става 

1. овог члана, може се обављати током целе 

године, с тим што се решење може издати на 

максимално годину дана. 

Тезге из става 1. овог члана су типског 

карактера у свему према нацрту организационе 

јединице Општинске управе надлежне за 

послове планирања и изградње, чију ће израду 

надлежна организациона јединица Општинске 

управе поверити овлашћеном 

предузећу/предузетнику у поступку прописаном 

законом, а које ће бити у власништву општине 

Врњачка Бања.  

Локације за постављање тезги утврђују 

се на местима где неће угрожавати саобраћај, а у 

складу са посебном одлуком. 

 

Остале врсте објеката за оглашавање 

Члан 49. 

1. Посебан објекат за оглашавање је наменски 

изграђен објекат, постављен на отвореном 

простору ради оглашавања, и то: осветљен, 

неосветљен самостојећи пано, стуб и други 

сличан објекат и могу бити: 

слободностојећи објекти(city light, пилон, тотем - 

бензинске станице) могу бити димензија 1,2 х 

2,3 м,уз дозвољено одступање највише 10% 

,односно до 10м висине за тотеме на бензинским 

станицама. 

слободностојећи објекат цилиндричног облика, 

пречника 0,8м и висине 2,8 м. 

Ови објекти се не могу постављати у пешачкој 

зони, у парку, поред гробља, уз водоток, на 

мостовима и на простору природног и 

непокретног културног добра и његове 

заштићене околине. 

 

2. Објекат за слободно оглашавањеје посебан 

објекат који постављају јавна предузећа и 

установе натериторији општине Врњачка Бања, 

за оглашавање за сопствене потребе, који се 

постављају у циљу рекламирања туристичке 

понуде Врњачке Бање. 

 Ови објекти се могу постављати по 

прописаним условима из овог Плана у близини 

јавних предузећа и установа којимаслуже и могу 

бити димензија највише до 1,2 х 2м уз 

дозвољено одступање од 10%, а у зависности од 

локације. 
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3. Стуб јавне расветеможе се користити за 

постављање средстава за оглашавање по 

претходно прибављеним условима јавног 

предузећа ЕД Врњачка Бања. Стуб јавне расвете 

може се користити за постављање рекламних 

ознака, под условом да им је висина већа од 6м, 

а на начин да се на истом рекламна ознака 

постави тако да њена доња ивица рама мора да 

буде на висини од 4,5м од најистуреније тачке 

терена. Ова категорија подразумева светлеће 

(осветљене изнутра) и неосветљене табле мањих 

димензија. 

Планирана локација за постављање рекламних 

ознака је у улициКнеза Милоша, а број 

планираних локација 24(сваки 4. стуб) 

 

4. Остали објекти оглашавања су: пословно-

стамбене зграде, ограде и др. 

На осталим објектима за оглашавање (пословно-

стамбене зграде, ограде и др.) могу се користити 

следећа средства за оглашавање: 

- пано, плакат, налепница 

- рекламна ознака 

- рекламно платно 

- електронски дисплеј  

- транспарент  

- огласна витрина 

- преносиви пано или сендвич табле 

- заставе на јарболима 

 

 

УКЛАЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И МОБИЛИЈАРА  
 

Члан 50. 

Објекти и мобилијар из члана 2. ове 

Одлуке који се постављају и користе супротно 

одредбама ове Одлуке биће уклоњени по налогу 

Општинске инспекције о трошку корисника 

јавне површине.  

Мера из става 1. овог члана се примењује 

и на сопственике објеката и мобилијара који 

користе јавну површину без правног основа.  

Комунални инспектор ће у вршењу 

инспекцијског надзора донети решење којим 

налаже власнику објекта односно мобилијара, 

уколико је присутан, да одмах уклони објекат, 

односно мобилијар који је постављен на јавној 

површини без уговора односно одобрења, или 

који је постављен, односно који се не користи у 

складу са уговором, односно одобрењем, 

односно Планом општег распореда места, под 

претњом принудног извршења.  

Када се власник објекта, односно 

мобилијара не налази на лицу места, комунални 

инспектор ће, без саслушања власника, донети 

решење којим се налаже да се објекат, односно 

мобилијар, укључујући и друге предмете који се 

налазе на или у њима, уклони у одређеном року 

који се може одредити и на сате, под претњом 

принудног извршења. Ово решење се прибија на 

објекат, односно мобилијар, уз назначење дана и 

часа када је прибијено и тиме се сматра да је 

достављање извршено. Касније оштећење, 

уништење или уклањање овог решења не утиче 

на ваљаност достављања.  

Жалба против решења из става 3. и 4. 

овог члана не одлаже његово извршење.  

Када власник објекта, односно 

мобилијара не поступи по датом налогу, 

комунални инспектор, по донетом закључку о 

дозволи извршења, спроводи принудно 

извршење и одређује да се возила, ствари и 

други предмети уклоне о трошку корисника, 

односно сопственика, на место које је за то 

одређено.  

Трошкови принудног извршења 

намирују се из депозита чију висину за поједине 

објекте и мобилијар одређује извршни орган 

општине посебним актом, а полаже се приликом 

закључења уговора о закупу, односно 

коришћењу јавне површине.  

Принудно извршење уклањања објеката 

и мобилијара на јавним површинама коју 

самовласно заузме физичко или правно лице без 

одобрења надлежног органа Општинске управе 

врши се по поступку и од стране Комуналне 

инспекције општине Врњачка Бања из средстава 

буџета Општине, а на терет лица које је 

самовласно заузело јавну површину.  

Закупац јавне површине коме надлежна 

инспекцијска служба два пута утврди одступање 

у заузећу јавне површине, губи право даљег 

закупа, односно коришћење исте површине.  
 

Члан 51. 

Смештај и чување принудно уклоњених 

објеката, односно мобилијара, односно других 

предмета који су се налазили на или у истима, 

обезбеђује надлежно јавно предузеће за 

обављање комуналне делатности које се 

ангажује за уклањање монтажних објеката 

постављених без одобрења које је у обавези да 

обезбеди простор за њихово депоновање и 

чување.  

Уколико јавно предузеће из претходног 

става овог члана писменим путем обавести 

комуналну инспекцију Општинске управе 

општине Врњачка Бања да није у могућности да 

обавља делатност уклањања, смештаја и чувања, 

за које послове је овлашћен овом Одлуком, 

Општинска управа у поступку прописаном 
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законом ангажује друго правно лице или 

предузетника за обављање истих, према 

условима из ове Одлуке.  

Приликом преузимања објекта, односно 

мобилијара, односно других предмета који су се 

налазили на или у истима, уклоњених са јавне 

површине, власник објекта, односно мобилијара 

дужан је да плати трошкове принудног 

уклањања и чувања.  

Ако власник објекта, односно 

мобилијара не преузме принудно уклоњени 

објекат, односно мобилијар у року који не може 

бити краћи од 120 дана ни дужи од 180 дана од 

дана принудног уклањања, надлежно јавно 

предузеће за обављање комуналних делатности 

ће га продати на јавној лицитацији, а средства 

остварена од такве продаје користе се за 

подмирење трошкова поступка, одношења 

лежарине и других доспелих трошкова, а 

уколико нису довољна, разлика се наплаћује од 

власника објекта, односно мобилијара, по 

поступку прописаном за принудну наплату.  

Када власник објекта, односно 

мобилијара не преузме лако кварљиву робу 

затечену на или у објекту, односно мобилијару 

који је принудно уклоњен у року утврђеном у 

решењу комуналног инспектора надлежно јавно 

предузеће за обављање комуналних делатности, 

ће их предати предузећу регистрованом за њихов 

промет, а на основу закљученог уговора.  

Трошкови одношења и лежарине мањих 

монтажних објеката и мобилијара наплаћују се 

по важећем ценовнику надлежног јавног 

предузећа за обављање комуналних делатности. 

Надлежно јавно предузеће за обављање 

комуналних делатности, не сноси одговорност за 

оштећење предмета који се налазе на или у 

објекту, односно мобилијару који - која се 

уклања који настају уобичајено приликом 

уклањања и лежарине, као ни ризик од њихове 

евентуалне пропасти због природе ствари која се 

уклања, сем ризика оштећења објекта и 

мобилијара насталих грубом непажњом 

приликом уклањања и лежарине.  
 

НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ  

 

Члан 52. 

Надзор над спровођењем ове одлуке 

врши надлежни орган Општинске управе за 

послове инспекције.  

Надлежна инспекција наредиће решењем 

имаоцу објекта уклањање истог о његовом 

трошку и без накнаде:  

1. Ако је објекат или мобилијар поставио без 

одобрења,  

2. Ако објекат или мобилијар није постављен 

сагласно условима у одобрењу,  

3. Ако поступи противно одредбама члана 31., 

43., 44. и 45.став 4. и 5. ове одлуке,  

4. Ако у објекту или мобилијару не обавља 

делатност у складу са издатим одобрењем,  

5. Ако објекат или мобилијар са локацијом 

пренесе на друго лице,  

6. Ако корисник јавне површине касни са 

измирењем обавеза по уговору више од једне 

месечне рате,  

7. Ако правно лице или предузетник буде 

брисано из АПР-а,  

8.Ако не уклони објекат или мобилијар о свом 

трошку и без накнаде по истеку рока из уговора 

о прибављању јавне површине у закуп, односно 

рока одређеног у решењу органа управе или то 

захтева реализација урбанистичког плана.  

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 53. 

Новчаном казном од 150.000 динара, 

казниће се за прекршај правно лице, а у износу 

од 75.000 динара казниће се предузетник:  

1. Ако без одобрења постави објекат или 

мобилијар (чл. 3.) или га постави противно 

издатом одобрењу,односно постави башту без 

одобрења надлежног органа, или противно 

издатом одобрењу, ако је брисан из АПР-а   

2. Ако објекат или мобилијар са локацијом 

пренесе на друго лице ,  

3. Ако не уклони објекат или мобилијар о свом 

трошку и без накнаде ако то захтева реализација 

урбанистичког плана, односно истеком рока из 

уговора о прибављању јавне површине у закуп, 

односно на коришћење, односно у року 

одређеном у решењу органа управе, односно не 

уклони башту сходно одредбама ове Одлуке и 

поступи противно чл. 51.тач.8.ове Одлуке,  

4. Ако поступи противно одредби чл. 31., 34., 

35., 36., 38.ст.5., чл. 39. и чл. 40.став 4. и 5. и чл. 

50. сем тач.6. ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана (тачке 

1., 2., 3. и 4.), казниће се за прекршај корисник 

објекта (физичко лице) и одговорно лице у 

правном лицу у износу од 25.000 динара.  

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 54. 

За манифестације које су предвиђене 

програмима јавних предузећа и установа на које 

је дата сагласност од стране надлежног органа 

општине, као и за друге манифестације које су 
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актом надлежног органа општине проглашене за 

манифестације од јавног значаја, за пригодне 

празнике (8. март, Нова година, Свети Ћирик и 

др.), План распореда места ће на предлог 

Организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове урбанизма доносити 

Општинско веће, обзиром на ограниченост 

њиховог трајања. Захтев са потпуном 

документацијом подноси се Организационој 

јединици Општинске управе надлежне за 

послове урбанизма најкасније 30 дана пре 

термина одржавања манифестације.  

Члан 55. 

Одредбе ове Одлуке се не примењују на 

одржавање манифестација, промоција, 

презентација, сајмова, вашара, културних и 

других свечаности и сл., које нису предвиђене 

актима из чл.54. ове Одлуке, за локације ван 

Плана општег распореда монтажних објеката. 

У случајевима из става 1.овог члана, 

одлуку о постављању монтажних објеката 

доноси Председник Општине Врњачка Бања, уз 

претходно прибављено мишљење Комисије 

Општинског већа о висини накнаде за 

коришћење јавне површине.  

Захтев са потпуном документацијом 

подноси се организационој јединици Општинске 

управе надлежне за послове урбанизма 

најкасније 15 дана пре термина одржавања 

манифестације.  

 

Члан 56. 

За монтажне објекте за које је донето 

решење којим се одобрава њихово постављање 

на одређеној јавној површини, Председник 

општине Врњачка Бања на образложени предлог 

Општинске управе, може донети акт о давању на 

коришћење друге јавне површине, ако је 

потребно да се јавна површина на којој се ти 

монтажни објекти налазе приведе планираној 

урбанистичкој намени, или је потребно да се 

такви монтажни објекти изместе из других 

оправданих разлога.  

 

Члан 57. 

Предност приликом давања Одобрења за 

заузеће јавне површине ради постављања баште 

угоститељског објекта,  има корисник јавне 

површине који је на предметној локацији већ 

поставио своју перголу, односно тенду, а 

испуњава све услове из чл.36. – 40. ове Одлуке. 

 

Члан 58. 

 Рок за уподобљавање објеката из члана 

45. – 49. одредбама ове одлуке је 180 дана од 

дана ступања на правну снагу ове одлуке. 

 

Члан 59. 

Ради рационализације поступка у 

спровођењу ове Одлуке утврђује се принцип 

једношалтерског пословања (предаја и 

преузимање документације на једном месту) и 

задужује се начелник Општинске управе да 

организује рад по наведеном принципу.  

 

 

Члан 60. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о монтажним објектима 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 4/19).  

 

Члан 61. 

 Ова Одлука ступа на правну снагу 8-ог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 353-72/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

252. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020. године, на основу 

члана 20. став 1. тачка 2. и 15. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања бр. 12/19), доноси 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ  ПАРКОВА, 

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА И 

ШЕТНИХ СТАЗА 

 

Члан 1 

Овом Одлуком врши се измена и допуна  

Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и 

одржавању јавне чистоће паркова, зелених и 

рекреационих површина и шетних стаза   (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'' бр. 11/17-

пречишћен текст, 18/18 и 24/19). 
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Члан 2 

  У члану 6. Одлуке о општем уређењу 

Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће 

паркова, зелених и рекреационих површина и 

шетних стаза   (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'' бр. 11/17-пречишћен текст, 18/18 и 24/19), 

мења се став 2, који сада гласи:  

„За коришћење и монтажу монтажних 

објеката и опреме наведених у члану 2. став 1. 

тачка 2., 3. и 4. Одлуке о монтажним објектима 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 4/19) на 

површинама  јавне намене,  потребно је 

одобрење надлежног oдељења Општинске 

управе, које се може издати под условима да је 

странка засновала претплатнички однос за 

одржавање јавне површине на којој ће објекат 

бити постављен, који се закључује са надлежним 

јавним комуналним предузећем, у складу са 

важећим ценовником за одржавање јавне 

површине.“ 

 

Члан 3 

Задужује се секретар Скупштине 

општине сда сачини пречишћени текст ове 

Одлуке. 

 

Члан 4 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 355-439/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

 

253. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној  седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу члана 92. Закона о 

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

бр.72/09,81/09-исп.64/10-одлука УС, 

24/11,121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 31/19, 37/19-

др.закон и 9/20) и  чл.40. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', број 12/19),  донела је   
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О 

ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о доприносу за уређивање 

грађевинског земљишта (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'' бр.3/17-пречишћен 

текст, 3/18-Аутентично тумачење, 31/18-

Аутент.тумачење, 42/19 и 2/20),  у чл.13. додају 

се став 6., 7. и 8., који гласе: 

  ''У случају да инвеститор, који je започео 

плаћање доприноса за уређење грађевинског 

земљишта  у ратама, жели да промени начин 

плаћања и остатак доприноса плати једнократно, 

обраћа се захтевом за измену правоснажног 

решења о грађевинској дозволи надлежном 

органу Општинске управе, у погледу начина 

плаћања доприноса за уређење грађевинског 

земљишта. 

Инвеститор из претходног става има 

право на умањење обрачунатог доприноса за 

30%, односно на начин како је то наведено у 

ставу 2. алинеја 1. овог члана, за недоспеле рате, 

уколико једнократно плаћање остатка износа 

доприноса изврши у року од 15 дана од 

правоснажности измене решења о грађевинској 

дозволи. 

Умањење доприноса из претходног става 

инвеститори могу да остваре под условом да су 

платитли све доспеле обавезе, односно да немају 

неплаћених доспелих рата на име доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта, у 

случајевима када је плаћање започето на рате.“ 
          

Члан 2. 

 Секретар Скупштине општине сачиниће 

пречишћени текст Одлуке о доприносу за 

уређивање грађевинског земљишта. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Врњачка Бања''.   

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 35-5/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
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254. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чланова 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС бр. 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл. 2, 5, 9, 13, 27. 

Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и 

чл.40. Статута Општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист Опшптине Врњачка Бања'',  број 12/19), 

донела је  

 
ОДЛУКУ 

 О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 Овом Одлуком одређују се комуналне 

делатности од локалног интереса и уређују услови и 

начин обављања свих комуналних делатности на 

подручју општине Врњачка Бања.  

 
Члан 2 

 Делатности пружања комуналних услуга 

од значаја за остваривање животних потреба 

физичких и правних лица на територији 

општине Врњачка Бања које су одређене 

Законом о комуналним делатностима као  

комуналне делатности су:  

1. снабдевање водом за пиће,  

2. пречишћавање и одвођење атмосферских 

и отпадних вода,  

3. управљање комуналним отпадом,  

4. градски и приградски превоз путника,  

5. управљање гробљима и погребне услуге,  

6. погребна делатност 

7. управљање јавним паркиралиштима,  

8. обезбеђивање јавног осветљења,  

9. управљање пијацама,  

10. одржавање улица и путева,  

11. одржавање чистоће на површинама јавне 

намене,  

12. одржавање јавних зелених површина,  

13. димничарске услуге, 

14. делатност зоохигијене.  
 Поред комуналних делатности из става 1. 

овог члана, као комунална делатност одређују се 

и:  

 
1. чишћење снега и леда са јавних 

површина, 

Комуналне делатности су делатности од 

општег интереса. 

 
Члан 3 

Комуналне делатности из члана 2. став 1. 

ове одлуке обухватају: 

1) снабдевање водом за пиће је захватање, 

пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента 

потрошача, обухватајући и мерни инструмент; 

2) пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода је сакупљање, одвођење, 

пречишћавање и испуштање отпадних, 

атмосферских и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка корисника 

на уличну канализациону мрежу, третман 

отпадних вода у постројењу за пречишћавање, 

црпљење, одвоз и третирање фекалија из 

септичких јама; 

3) управљање комуналним отпадом је 

сакупљање комуналног отпада, његово 

одвожење, третман и безбедно одлагање 

укључујући управљање, одржавање, санирање и 

затварање депонија, као и селекција секундарних 

сировина и одржавање, њихово складиштење и 

третман; 

4) градски и приградски превоз путника је 

превоз путника унутар насељених места или 

између насељених места која се налазе на 

територији јединице локалне самоуправе, који 

обухвата јавни линијски превоз аутобусом, 

жичаром, скелом и чамцем за привредне сврхе, 

као и обезбеђивање места за укрцавање и 

искрцавање путника (станица, стајалишта и 

плутајућих објеката за пристајање пловила која 

врше превоз путника и сл. као саобраћајних 

објеката који се користе у тим видовима 

превоза); 

5) управљање гробљима и сахрањивање је: 

управљање и одржавање гробља; одржавање 

гробног места и наплата накнаде за одржавање 

гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и 

продаја уређених гробних места; покопавање и 

ексхумација посмртних остатака, кремирање и 

остављање пепела покојника; одржавање 

објеката који се налазе у склопу гробља 

(мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, 

крематоријум); одржавање пасивних гробаља и 

спомен-обележја; 

6) погребна делатност је преузимање и превоз 

посмртних остатака од места смрти, односно 
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места на коме се налази умрла особа (стан, 

здравствена установа, институти за судску 

медицину и патологију, установе социјалне 

заштите и друга места) и превоз до места 

одређеног посебним прописом (патологије, 

судске медицине, гробља, крематоријума, 

аеродрома, пословног простора погребног 

предузећа у ком постоје прописани услови за 

смештај и чување покојника), организација 

сахране и испраћаја са прибављањем потребне 

документације за организацију превоза и 

сахрањивања, чување посмртних остатака у 

расхладном уређају и припремање покојника за 

сахрањивање; 

7) управљање јавним паркиралиштима је услуга 

одржавања јавних паркиралишта и простора за 

паркирање на обележеним местима (затворени и 

отворени простори), организација и вршење 

контроле и наплате паркирања, услуга уклањања 

непрописно паркираних, одбачених или 

остављених возила, премештање паркираних 

возила под условима прописаним овим и другим 

посебним законом, постављање уређаја којима 

се по налогу надлежног органа спречава 

одвожење возила, као и уклањање, премештање 

возила и постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила у случајевима предвиђеним 

посебном одлуком скупштине општине којом се 

уређује начин обављања комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима, као и 

вршење наплате ових услуга; 

8) обезбеђивање јавног осветљења обухвата 

одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се 

осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 

намене; 

9) управљање пијацама је комунално опремање, 

одржавање објеката на пијацама (пијачног 

пословног простора, укључујући и киоске и тезге 

на отвореном простору), давање у закуп тезги на 

пијацама и организација делатности на 

затвореним и отвореним просторима који су 

намењени за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа; 

10) одржавање улица и путева у градовима и 

другим насељима је извођење радова којима се 

обезбеђује несметано и безбедно одвијање 

саобраћаја и чува и унапређује употребна 

вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.; 

11) одржавање чистоће на јавним површинама је 

чишћење и прање асфалтираних, бетонских, 

поплочаних и других јавних површина, 

прикупљање и одвожење комуналног отпада са 

тих површина, одржавање и пражњење посуда за 

отпатке на јавним површинама, као и одржавање 

јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, 

плажа и тоалета као комуналних објеката; 

12) одржавање јавних зелених површина је 

уређење, текуће и инвестиционо одржавање, 

реконструкција и санација зелених, 

рекреативних површина и приобаља; 

13) димничарске услуге обухватају чишћење и 

контролу димоводних и ложних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, 

вађење и спаљивање чађи у димоводним 

објектима, преглед новоизграђених и дограђених 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и 

мерење емисије димних гасова и утврђивање 

степена корисности ложишног уређаја, осим у 

случајевима када наведене послове обављају 

правна лица или предузетници овлашћени у 

складу са законом којим је уређена област 

цевоводног транспорта гасовитих и течних 

угљоводоника и дистрибуције гасовитих 

угљоводоника, као и законом којим је уређена 

област ефикасног коришћења енергије; 

14) делатност зоохигијене обухвата послове: 

хватања, превоза, збрињавања, смештаја 

напуштених и изгубљених животиња у 

прихватилиште; контроле и смањења популације 

изгубљених и напуштених паса и мачака; 

нешкодљивог уклањања и транспорта лешева 

животиња са јавних површина и објеката за 

узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 

такмичења или промет животиња до објеката за 

сакупљање, прераду или уништавање споредних 

производа животињског порекла на начин који 

не представља ризик по друге животиње, људе 

или животну средину; спровођења мера за 

смањење популације глодара, инсеката и 

штетних микроорганизама мерама дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним 

површинама. 

II УРЕЂИВАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 4 

               Општина Врњачка Бања у складу са 

Законом о комуналним делатностима обезбеђује 

организационе, материјалне и друге услове за 

изградњу, одржавање и функционисање 

комуналних објеката и за техничко и 
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технолошко јединство система и обезбеђује 

обављање комуналних делатности и њихов 

развој. 

               Комунални објекти су грађевински 

објекти са уређајима, инсталацијама и опремом, 

сама постројења, уређаји и инсталације и други 

објекти који служе за пружање комуналних 

услуга, као и уређено грађевинско земљиште и 

добра у општој употреби која се користе за 

обављање комуналне делатности. 

              Ради коришћења, чувања и одржавања 

средстава за обављање комуналних делатности, 

одржавања чистоће и заштите животне средине, 

опште уређености насеља, спољног изгледа 

објекта и уређености површина, општина може 

да пропише опште услове одржавања 

комуналног реда и мере за њихово спровођење. 

             Општина може својом одлуком , у складу 

са статутом, предвидети да месна заједница или 

други облик месне самоуправе обавља одређене 

послове у вези са обезбеђивањем услова за 

обављање комуналних делатности. 

             Обезбеђивање услова за обављање 

комуналних делатности обухвата активности на 

јачању капацитета и функционалности 

комуналне инфраструктуре, обезбеђење 

средстава за финансирање изградње комуналне 

инфраструктуре, активности на праћењу 

квалитета комуналних услуга, као и 

предузимање мера за континуирано вршење 

комуналних делатности у циљу обезбеђења 

животних потреба физичких и правних лица. 

III ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА  

Члан 5 

               Вршилац комуналне делатности дужан 

је да, најмање једном годишње, поднесе изветај о 

пословању Скупштини општине. 

               Општина Врњачка Бања и вршиоци 

комуналних  делатности дужни су да до краја 

фебруара текуће године доставе Министарству 

извештај о обављању комуналне делатности у 

претходној години.  

              Општина Врњачка Бања и вршиоци 

комуналних делатности на територији општине 

Врњачка Бања су у обавези да доставе извештаје, 

податке и обавештења у вези обављања 

комуналне делатности у року од 15 дана од дана 

пријема захтева Министарства.  

 

Члан 6 

               Испуњеност услова за отпочињање 

обављања комуналних делатности из члана 2. 

став 1. ове одлуке, утврђује министарство  

надлежно за послове комуналних делатности у  

складу са  уредбом којом се уређује  начин и 

услови за отпочињање обављања  комуналних 

делатности . 

              Привредном субјекту  вршиоцу 

комуналне  делатности може се поверити 

обављање комуналне делатности тек по 

добијању решења о испуњености услова за 

обављање комуналне делатности које доноси 

надлежни министар.  

 

IV  ПОСТУПАК ПОВЕРАВАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
Члан 7 

              Под поверавањем обављања комуналне 

делатности подразумева се временски орочено 

уговорно уређивање односа у вези са обављањем 

комуналне делатности или појединих послова из 

оквира комуналне делатности између општине  и 

вршиоца комуналне делатности, које за циљ има 

пружање комуналних услуга на територији 

општине  или више јединица локалне 

самоуправе или на делу територије општине. 

            Комунална делатност: 

„Погребна делатност“, не поверава се , 

већ је могу обављати сви привредни субјекти 

који испуњавају прописане услове.  

            Поверавање обављања комуналне 

делатности врши се на основу одлуке у начину 

обављања комуналне делатности и уговора о 

поверавању, осим када се оснива јавно 

предузеће. 

 

Члан 8 

 Одлуку о поверавању обављања 

комуналне делатности доноси Скупштина 

општине на предлог Општинског већа Општине 

Врњачка Бања.  

 Предлог из става 1. садржи:  

- комуналну делатност која се поверава,  

- подручје на коме ће се комунална делатност 

обављати,  

- рок на који се делатност поверава,  

- услове које треба да испуњава вршилац 

комуналне делатности за обављање те 

делатности,  

- обавезу вршиоца комуналне делатности да 

понуди цену по којој ће обављати делатност,  

- начин финансирања обављања комуналне 

делатности и  

- друге неопходне елементе одређене законом.  

 
              Скупштина општине не може донети 

одлуку о поверавању послова сахрањивања, 

уређивања и одржавања гробља које је у својини 
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цркве или верске заједнице, без сагласности те 

цркве или верске заједнице. 

              На поступак поверавања обављања 

комуналне делатности чије се финансирање 

обезбеђује из буџета јединице локалне 

самоуправе, односно чије се финансирање 

обезбеђује у целости или делимично наплатом 

накнаде од корисника комуналних услуга, 

примењују се одредбе закона којима се уређује 

јавно-приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 9 

                Општина Врњачка Бања може са 

другим јединицама локалне самоуправе 

споразумом уредити заједничко обављање 

појединих комуналних делатности када 

резултати студијe оправданости покажu да је то 

економски исплативо.  

                Споразум о заједничком обављању 

комуналне делатности сматра се закљученим 

када га у истоветном тексту усвоје све 

скупштине јединица локалне самоуправе у 

периоду који не може да буде дужи од три 

месеца од добијања предлога. 

 
Члан 10 

                Корисници комуналних услуга са 

територије општине  Врњачка Бања могу да се 

изјашњавају о квалитету пружања комуналне 

услуге од стране вршиоца комуналних 

делатности , електронским путем, попуњавањем 

упитника који ће бити објављен на званичном 

сајту општине Врњачка Бања( 

www.vrnjackabanja.gov.rs), а у писаној форми 

упитник може да се преузме у Услужном центру 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 

Изјашњавање се организује у децембру месецу ( 

01.12.- 31.12) сваке календарске године. 

Упитник саставља Општинска управа 

организационе јединице надлежне за  комуналну 

делатност   и  за инспекцијски надзор. Обраду 

добијених података из упитника врши 

организациона јединица надлежна   за послове 

органа општине. Обрађивач  података до 01.02. 

текуће године доставља извештај Начелнику 

општинске управе , Општинском већу и 

Скупштини општине Врњачка Бања. Ако већина 

корисника није задовољна пруженом 

комуналном услугом одређеног вршиоца 

комуналне делатности, Скупштина општине 

Врњачка Бања  покреће поступак преиспитивања 

рада тог вршиоца комуналне делатности и 

налаже му да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању корисника у року који 

не може бити дужи од 90 дана.  

 

V  ПРЕКИДИ У ПРУЖАЊУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МИНИМУМА 

ПРОЦЕСА РАДА  

У КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА 

 
Члан 11 

            Вршиоци комуналне делатности су дужни 

да организују свој рад и пословање на начин 

којим се обезбеђује:  

1. трајно и несметано пружање комуналних 

услуга корисницима под условима и на начин 

уређен законом, прописима и стандардима, 

донесеним на основу закона,  

2. прописани или уговорени обим и квалитет 

комуналних услуга који подразумева тачност у 

погледу рокова, сигурност корисника у добијању 

услуга и здравствену и хигијенску исправност у 

складу са позитивним прописима,  

3. предузимање мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и 

опреме који служе за обављање комуналних 

делатности и  

4. развој и унапређење квалитета и врсте 

комуналних услуга, као и унапређење 

организације и ефикасности рада.  

              Вршилац комуналне делатности дужан 

је да у средствима јавног информисања или на 

други погодан начин обавести кориснике 

комуналних услуга о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима које ће 

настати,  или могу настати,  у пружању 

комуналних услуга, најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида у пружању тих услуга.  

 

Члан 12 

             У случају непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у 

пружању комуналних услуга, а нарочито за 

комуналне делатност снабдевање водом за пиће 

и управљање комуналним отпадом , вршилац 

комуналне делатности дужан је да о томе одмах 

обавести Општинску управу општине Врњачка 

Бања у року који није дужи од 24 сата.  

              Вршилац комуналне делатности је 

дужан да одмах започне рад на отклањању 

узрока који су довели до прекида у пружању 

комуналних услуга, да на други начин обезбеди 

задовољавање потреба корисника, и да у 

средствима јавног информисања обавести 

кориснике о разлозима и очекиваном времену 

трајања прекида.  
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Члан 13 

              У случајевима дужег прекида у 

обављању комуналне делатности односно 

прекида у пружању комуналних услуга 

Општинска управа општине Врњачка Бања је у 

обавези да: -одреди ред првенства и начин 

пружања услуга оним корисницима код којих би, 

услед поремећаја или прекида у испоруци 

комуналне услуге настала опасност по живот и 

здравље људи или би настала велика односно 

ненадокнадива штета у раду појединих 

субјеката, -нареди мере за заштиту угрожених 

комуналних објеката, као и друге имовине, -

предложи мере за отклањање насталих 

последица и друге потребне мере за обављање 

комуналне делатности, -утврди разлоге и 

евентуалну одговорност за поремећај односно 

прекид испоруке воде као и одговорност за 

накнаду причињене штете. 

 

Члан 14 

             Уколико вршилац комуналне делатности 

не поступи у складу са чланом 12 ове одлуке 

Општинска управа ће у сарадњи са надлежним 

службама предузети мере за заштиту 

комуналних објеката и друге имовине која је 

угрожена на терет вршиоца комуналне 

делатности.  

 
Члан 15 

 Вршиоци комуналне делатности дужни 

су да, посебним актом пропишу минимум 

просеца рада, потребан број и структуру радника 

и опреме као и ред првенства у снабдевању за 

случај прекида у производњи комуналних 

производа или пружању комуналних услуга због 

непредвиђених околности (хаварије, 

елементарне непогоде и др.) или штрајка, у 

складу са Одлуком о одређивању минимума 

процеса рада у комуналним делатностима у 

случају штрајка („Сл. лист Општине Врњачка 

Бања“ бр. 11/10).  

 На акт вршиоца комуналне делатности из 

претходног става сагласност даје Општинско 

веће.  

 Уколико предузеће односно предузетник 

у случају прекида или поремећаја у производњи 

комуналних производа или пружању 

комуналних услуга из разлога предвиђених у 

ставу 1. не обезбеди утврђени минимум просеца 

рада, Општинска управа надлежна ће на терет 

тог вршиоца комуналне делатности привремено 

обављање појединих комуналних делатности 

обезбедити ангажовањем другог предузећа, 

предузетника или физичког лица.  

 

Члан 16 

 Пружање комуналних услуга не може да 

се ускрати кориснику, осим у случајевима и под 

условима утврђеним Законом када корисник:  

1. изврши прикључење на комуналну мрежу без 

претходно прибављеног одобрења,  

2. користи услугу противно прописима,  

3. неосновано омета друге кориснике услуга,  

4. не плати комуналну услугу у утврђеном року,  

5. ненаменски користи комуналну услугу у 

време снабдевања уз ограничење потрошње 

(редукцију) о чему је корисник благовремено 

обавештен.  

 За комуналне услуге из чл. 2. ст. 1. тачке 

1-3, рок из става 1. тачка 4. овог члана не може 

бити краћи од 60 дана, почев од дана доспелости 

првог неплаћеног потраживања.  

 У случајевима из става 1 овог члана 

вршилац комуналне делатности писмено ће 

обавестити корисника да су се стекли услови 

због којих може привремено да му се ускрати 

испорука комуналног производа или пружање 

комуналних услуга и одреди примерени рок за 

испуњење обавезе.  

 Уколико корисник услуга не поступи у 

складу са обавештењем из претходног става, 

обуставиће му се даља испорука комуналних 

производа односно пружање комуналних услуга.  

 Да би се наставило пружање комуналних 

услуга по престанку разлога због којих је 

обустављено корисник је дужан да вршиоцу 

комуналне делатности надокнади неопходне 

трошкове прекида и поновног успостављања 

услова за наставак пружања комуналних услуга.  

 Вршилац комуналне делатности је 

дужан, да најкасније у року од 2 дана, по 

измирењу дуга за извршену комуналну услугу и 

плаћене накнаде за поновно прикључење, 

настави пружање услуге кориснику.  

 

VI  ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 17 

             Средстава за обављање и развој 

комуналних делатности обезбеђују се из:прихода 

од продаје комуналних услуга, прихода од 

комуналне накнаде, прихода од концесионих 

накнада за обављање ком. делатности, прихода 

из буџета општине Врњачка Бања, наменских 

средстава других нивоа власти, и других извора 

у складу са законом. 

 

Члан 18 
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            За комуналне делатности из члана 2. ове 

Одлуке цене комуналних услуга одређују се на 

основу следећих начела: 

 

 -примена начела „потрошач плаћа“,  

-примена начела „загађивач плаћа“, 

 -довољности цене да покрије пословне расходе, 

-усаглашености цена комуналних услуга са 

начелом приступачности,  

-непостојања разлике у ценама између 

различитих категорија потрошача,сем ако се 

разлика заснива на различитим трошковима 

обезбеђења комуналне услуге. 

 

Члан 19 

             Елементи за одређивање цена 

комуналних услуга су: пословни расходи 

исказани у пословним књигама и финансијским 

извештајима,расходи за изградњу и 

реконструкцију објеката комуналне 

инфраструктуре и набавку опреме, према 

усвојеним програмима и плановима вршиоца 

комуналне делатности на које је Скупштина 

општине Врњачка Бања  дала сагласност, добит 

вршиоца комуналне услуге. 

 

Члан 20 

  Цене комуналних услуга које плаћају 

непосредни корисници утврђују вршиоци 

комуналне делатности на основу елемената за 

образовање цена утврђених Законом о 

комуналним делатностима.  

  Одлуку о висини и промени цена 

комуналних услуга доноси вршилац комуналних 

услуга. Уз захтев за давање сагласности вршилац 

комуналних услуга доставља образложење које 

нарочито садржи разлоге за промену и детаљну 

структуру предложене цене.  

  Захтев из претходног става са 

образложењем се објављује на огласној табли 

Општинске управе, као и у електронском облику 

путем интернета, најмање 15 дана пре доношења 

одлуке.  

  Сагласност на утврђене цене за 

комуналне услуге из члана 2. став 1. тачке 1-8, 

осим превоза посмртних остатака умрлог, даје 

Скупштина општине имајући у виду усклађеност 

цена комуналних услуга са принципима 

утврђеним законом.  

              Надлежни орган општине Врњачка Бања  

има право да, за комуналне делатности на које 

Скупштина општине Врњачка Бања даје 

сагласност на цене, покрене иницијативу за 

промену цена комуналних услуга и то у случају 

поремећаја у обављању комуналних делатности , 

великог броја притужби корисника комуналне 

услуге да им комунална услуга није доступна, и 

у другим оправданим случајевима. Захтев за 

промену цена комуналних услуга  доставља се 

вршиоцу комуналне делатности.  

              При формирању цена комуналних 

услуга за које није потребна сагласност 

Скупштине општине, вршиоци комуналних 

делатности дужни су да се придржавају 

методологије утврђене законом и уговором о 

поверавању.  

 

VII  СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 

КАТЕГОРИЈА  

КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 21 

               Скупштина општине  може утврдити 

категорије корисника комуналне услуге који 

плаћају субвенционисану цену комуналне 

услуге, као и износ субвенција за сваку 

категорију. Општина Врњачка Бања је дужна да 

вршиоцу комуналне делатности достави списак 

и податке корисника комуналне услуге из става 

1. овог члана , са укупно исказаним износом 

субвенција, до септембра текуће године за 

наредну годину, као и да надокнади 

субвенционисани део цене вршиоцу комуналне 

делатности, у периоду од 30 дана од дана 

извршења комуналне услуге. 

               Уговором о поверавању може се 

предвидети субвенционисани износ цене за 

одређене категорије корисника који се неће 

надокнађивати вршиоцу комуналне делатности. 

 

VIII  НАДЗОР 

 
Члан 22 

 Инспекцијски надзор над спровођењем 

ове Одлуке врши организациона јединица 

Општинске управе Општине Врњачка Бања 

надлежна за послове комуналне инспекције. 

 У вршењу инспекцијског надзора 

комунални инспектор предузима мере 

предвиђене законом и општинском одлуком 

којом је ближе уређен комунални инспекцијски 

надзор. 

 
Члан 23 

 Општински комунални инспектор  у 

обављању послова сарађује са полицијом, 

републичком комуналном инспекцијом, у складу 

са законом. Сарадња обухвата нарочито 

међусобно обавештавање, размену информација, 

размену података, пружање непосредне помоћи 
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и предузимање заједничких мера и активности 

од значаја за обављање комуналне делатности.  

 

X  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 24 

 Новчаном казном у износу од 60.000,00 

динара, казниће се за прекршај правно лице: 

1. Ако поступи супротно чл.11.ове 

одлуке; 

2. Ако не поступи у складу са чл.15. 

став 1. ове одлуке и 

3. Ако поступи супротно чл.16. став 1., 

2., 3. и 6. ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу  

новчаном казном у износу од 12.000,00 динара. 

 

Члан 25 

 

 Новчаном казном у износу од 30.000,00 

динара, казниће се за прекршај предузетник: 

1. Ако поступи супротно чл.11.ове 

одлуке; 

2. Ако не поступи у складу са чл.15. 

став 1. ове одлуке и 

3. Ако поступи супротно чл.16. став 1., 

2., 3. и 6.ове одлуке. 

 

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о комуналним делатностима 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.6/13, 27/16, 

7/17-др.одлука) 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 355-440/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

 

255. 

              Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној дана 4.12.2020. године на 

основу чланова 32. Закона о локалној 

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

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 2.. и 

члана 3. Став 1. тачка 6а Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11, 104/16 

и 95/2018), Уредбе о начину и условима за 

отпочињања комуналних делатности 

(Сл.гласник РС бр. 13/18, 66/2018 и 12/2019) и 

члана 40.  Статута општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања”,  бр. 12/19), донeла 

је 

 

ОДЛУКУ О ПОГРЕБНОЈ  ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 1. 

               Овом одлуком се, у складу са законом,  

одређује погребна делатност и уређују општи 

услови  и начин обављања погребне делатности.  

 

Члан 2. 

               Погребна делатност у смислу ове 

одлуке је преузимање и превоз посмртних 

остататака од места смрти, односно места на 

коме се налази умрла особа( стан, здравствена 

установа , институт за судску медицину и 

патологију, установе социјалне заштите и друга 

места) и превоз до места одређеног посебним 

прописом (патологије, судске медицине, гробља, 

крематоријума, аеродрома, пословног простора 

погребног предузећа у ком постоје прописани 

услови за смештај и чување покојника), 

организација сахране и испраћаја са 

прибављањем потребне документације за 

организацију превоза и сахрањивања, чување 

посмртних остатака у расхладном уређају и 

припремање покојника за сахрањивање (у даљем 

тексту: погребан делатност).  

 

Члан 3. 

               Погребна делатност је комунална 

делатност у смислу закона којим се уређују 

комуналне делатности. 

               Погребна делатност је делатност од 

општег економског интереса у смислу прописа о 

заштити потрошача. 

 

Члан 4. 

               Погребна делатност, као комунална 

делатност, се не поверава већ је могу обављати  

јавно предузеће, привредно друштво, 

предузетник или други привредни субјект (у 

даљем тексту: субјект) чије је седиште на 

територији општине Врњачк Бања  и који 

испуњавају прописане услове у складу са 

законом којим се уређују комуналне делатности 

и уредбом којом се уређује  начин и услови за 

отпочињање обављања  комуналних делатности 

(у даљем тексту: уредба) и овом одлуком. 
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Члан 5. 

               Погребну делатност, у складу са 

Уредом, може да обавља субјект који је поднео 

захтев за проверу испуњености услова за 

отпочињање обављања комуналне делатности.  

За опточињање обављања комуналне делатности 

субјект мора да испуњава услове прописане 

наведеном Уредбом у погледу одређеног броја 

запослених, минималног техничког капацитета и 

седишта субјекта. 

              Привредни субјект  може обављањти 

погребну  делатност тек по добијању решења о 

испуњености услова за обављање ове комуналне 

делатности које доноси надлежни министар. 

 
Члан 6 

 Послове инспекцијског надзора над 

применом одредби ове одлуке врши комунални 

инспектор у складу са Законом о инспекцијском 

надзору, законом о комуналним делатностима и 

општинском одлуком којом је уређен комунални 

инспекцијски надзор 

 

Члан 7 

За поступање супротно одредбама члана 

4 и члана 5 ове одлуке казниће се: 

Правно лице новчаном казном у износу од 

60.000,00 динара, 

 Одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 12.000,00   

динара. 

             Предузетник новчаном казном у износу 

од 30.000,00 динара, 

              Физичко лице новчаном казном у износу 

од 12.000,00 динара. 

 
Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 512-2/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

 

256. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној дана 4.12.2020.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, 31/19 i 37/19), 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), 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 од Јанковић 

Данице  из Штулца по тржишним условима путем 

размене непокретности у јавну својину општине 

кп.бр..1272/2КО Штулац површине 413м2 у листу 

непокретности бр.610 за КО Штулац уписана као 

власништво Јанковић Данице  из Штулца која је 

путно земљиште и отуђujе Јанковић Даници  из 

Штулца из јавне својине општине кп.бр.1847/2 

површине 372м2  у листу непокретности бр.1163 

за КО Штулац укњижена као јавна својина 

општине, без обавезе општине на доплату 

Јанковић Даници из Штулца  разлике у вредности 

непокретности, ради спровођења одлуке СО 

Врњачка Бања бр.344-209/03 од 27.6.2003.год.. 

 
Члан 2. 

Поступак прибављања и отуђења путем 

размене без обавезе општине на доплату Јанковић 

Даници из Штулца  разлике у вредности 

непокретности из чл.1 ове одлуке по спроведеном 

поступку од стране Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини  се врши се  по тржишним условима и 

према процени Пореске управе ,Регионални 

центар Крагујевац, 115-464-08-29/2020 од  

25.8.2019.према којој је тржишна вредност обе 

парцеле 80дин/м2 тако да је тржишна вредност 
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парцеле коју општина прибавља већа за 3280,00 

динара 

 

Разлози за прибављање и отуђење из јавне 

својине непокретност из чл.1. ове Одлуке 

поступком резмене без доплате разлике тржишна 

вредност  садржани су у чињеници да је 

доношењем одлуке СО Врњачка Бања бр.344-

209/03 од 27.6.2003.год.  угашено путно земљиште 

на кп.бр.1847/2 КО Штулац чији је власник 

општина  а установљено као путно земљиште 

кп.бр.1272/2 КО Штулац чији је власник Јанковић 

Данице  из Штулца и одлучено о замени парцела 

без накнаде, да је на терену изграђен пут преко 

парцеле која се прибавља, да о наведеном није 

закључен уговор и да је касније дошло до измене 

прописа о јавној својини те је поступак могуће 

окончати на начин предложен овом одлуком. 

 
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''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-813/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

 

257. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 2. 

седници одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.27.ст.10..Закона о јавној својини („Сл. 

гл. РС“бр.72/2011 88/2013 и 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), чл.7. -12. 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.2 8/16 – пречишћен текст и 

19/17), Одлуке Председника општине  о 

покретању поступка отуђења  стана из јавне 

својине oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 29/20) и чл.40. 

Статута општине Врњачка Бања (’’Сл.лист 

општине В.Бања’’,бр. 12/19) на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини општине 

Врњачка Бања од 07.10.2020.год.,по 

спроведеном поступку јавног надметања, донела 

је 

ОДЛУКУ 

О ОТУЂЕЊУ СТАНА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 

својине општине Врњачка Бања  стан бр.9 на 

првом спрату, површине 99м2  који је означен 

као посебан део објекта 2, улаз 1, изграђеног на 

кат. парцели бр. 1245/11 КОВрњачка Бања, на 

коме је уписано право јавне својине у корист 

Општине Врњачка Бања са делом поседа 1/1 у 

листу непокретности бр.4681 за КО Врњачка 

Бања,ВеселиновићТомиславу, предузетнику, 

Аутопревозничка радња за превоз робе, 

Грачац,247/в ,по тржишним условима и 

условима прописаним Одлуком Председника 

општине  о покретању поступка отуђења дела 

стана из јавне својине oпштине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 29/20) и 

по спроведеном поступку јавног надметања у 

складу са јавним огласом објављеним у дневном 

листу „Политика“ од 24.9.2020.год.. 

 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке отуђује се из 

јавне својине општине за купопродајну цену, 

каја је постигнута у поступку јавног надметања 

који је спровела Комисија за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини  у износу од  89.100 евра. 

Купац Веселиновић Томислав, предузетник, 

Аутопревозничка радња за превоз робе из 

Грачаца уплаћује  купопродајну цену  из ст.1. 

овог члана општини у динарској 

противвредности, по средњем курсу евра НБС-а 

на дан уплате на начин  и у року који су 
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обавезни елементи уговора који је купац у 

обавези да закључи са општином у року од три 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке о 

отуђењу  у складу са изјавом на записнику пред 

комисијом, у противном ова Одлука престаје да 

важи 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 три дана од дана доношења 

ове одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-22/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

 

258. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној дана 4.12.2020.године на 

основу 20. и 32. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18), чл.19.-19р.Закона о 

избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. 

гласник СРЈ", бр. 42/02, "Сл. гласник РС", бр. 

45/02 и 30/10), чланова 27. став 10., 29. и 31. 

Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 

113/17 и 95/18), чл.3. уговора о реализацији 

стамбене изградње у оквиру Регионалног 

стамбеног програма – Стамбени програм у 

Републици Србији и чл.40. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.12/19), доноси 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  

О УТВРЂИВАЊУ НАЧИНА И УСЛОВА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА РАДИ 

ТРАЈНОГ РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА 
 

 

Члан 1.  

Овом одлуком врши се измена Одлуке о 

утврђивању начина и услова за отуђење станова 

у јавној својини општине Врњачка Бања ради 

трајног решавања стамбених потреба избеглица 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 2/20), (у 

даљем тексту : Одлука), на следећи начи, и то : 
 

- У члану 1. Одлуке брише се став 7.; 

- У члану 2. Одлуке мења се став 7., који 

сада гласи: „Купопродајна цена стана се исказује 

у динарима, сагласно параметрима прописаним 

чл.19. Закона о избеглицама („Сл.гласник РС“, 

бр.18/92, „Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002-одлука СУС 

и „Сл.гласник РС“, бр.30/2010) и Упутству за 

израчунавање купопродајне цене непокретности 

које је донето од стране Комесаријата за 

избеглице и миграције под бр.360-104 од 

25.02.2015.год. и Упутству о измени Упутства за 

израчунавање купопродајне цене непокретности 

бр.360-104/2-2015 од 15.04.2019.г. које је донето 

од стране Комесаријата за избеглице и 

миграције; 

- У члану 2. Одлуке мења се став 8., који 

сада гласи: „Уколико се купопродајна цена 

плаћа у једнаким месечним ратама, месечна рата 

се исказује у динарима, и обрачунава се на начин 

одређен у чл.1.ове Одлуке, без камате. “ 
 

Члан 2. 

 На основу ове Одлуке Општинска 

стамбена агенција на предлог Повереника за 

избеглице Општине Врњачка Бања, сачиниће 

Анексе Уговора о откупу станова и исте 

доставити општинском правобранилаштву, на 

претходно мишљење. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања за потписивање Анекса уговора о 

откупу станова из члана 2. ове Одлуке. 
 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања ". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 36-108/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

259. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020.године, 

наоснову чл. 40.Статута  општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',бр.12/19),доноси 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ДЕЛА ОДЛУКЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком СЕ СТАВЉА ВАН 

СНАГЕ Одлука о одређивању  станова који су у 

јавној својини општине Врњачка Бања за 

пресељење закупаца на неодређено време 

станова у својини грађана (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања бр.31/19) у делу- у чл.2 став 1 

алинеа 1.,који гласи- 

 

''-стан бр.1, површине 64 м2, сутерен, улаз  бр.1, 

зграда бр.2, ламела Б, на кп.бр.906/42 КО 

Врњачка Бања у ул., Врњачки партизански одред 

15/Д,уписан у листу непокретности бр.5497 КО 

Врњачка Бања, као јавна својина општине 

Врњачка Бања,''. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 36-109/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

260. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020. године, на 

основу члана 57. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају ("Сл. Гласник РС", бр. 

68/2015,41/2018,44/2018-др.закон, 83/2018 и 

31/2019), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/2019),  донела је 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

ТАКСИ  ПРЕВОЗУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

 

 

Члан 1 

У Одлуци о такси превозу на територији 

општине  Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.12/2019), у члану 6. став 1. 

тачка 2) речи:“путничког аутомобила трећег 

степена стручне спреме или звање возача 

аутобуса и теретног моторног возила четвртог 

степена стручне спреме“ замењују се речима: 

„моторног возила“. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Возач који има квалификациону картицу возача 

или возачку дозволу са уписаним кодом „95“ или 

сертификат о стручној компетентности за 

обављање послова професионалног возача 

сматра се да испуњава услове прописане у ставу 

1. тачка 2) и 3) овог члана“. 

 

Члан 2 

У члану 8. став 1. тачка  2) 

речи:“путничког аутомобила трећег степена 

стручне спреме или звање возача аутобуса и 

теретног моторног возила четвртог степена 

стручне спреме“ замењују се речима: „моторног 

возила“. 

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„Возач који има квалификациону картицу возача 

или возачку дозволу са уписаним кодом „95“ или 

сертификат о стручној компетентности за 

обављање послова професионалног возача 

сматра се да испуњава услове прописане у ставу 

1. тачка 2) и 3) овог члана“. 

  

Члан 3 

У члану 9. став 1. тачка 4) речи: „који 

није накнадно уграђен“ бришу се. 

Тачка 5) мења се и гласи : 

„5) да размак оосовина буде најмање 2.550 мм 

или запремине пртљажног простора најмање 350 

л;“. 

              У тачки 6) иза речи „да“ додају се речи: 

„на видном месту за корисника превоза“, остали 

део текста је непромењен. 

 

Члан 4 

У члану 10. став 8. реч: „Закључком“, 

замењује се речју: „Решењем“. 

 

Члан 5 

У члану 12. став 5. речи:“чланом 8“ 

замењује се речима „чланом 9“. 

 

Члан 6 

             У члану 48. иза речи: „клима уређај“ 

мења се текст и гласи: „и да размак осовина буде 

најмање 2.550 мм или запремине пртљажног 

простора најмање 350 л две године од дана 
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ступања на снагу закона“. 

 

Члан 7 

             На поступке  који нису окончани  до дана 

ступања на снагу ове одлуке примењиваће се 

одредбе  Одлуке о такси превозу на територији 

општине Врњачка Бања ("Службени лист 

општине Врњачка Бања", бр. 12/19).  

 

Члан 8 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-616/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

261. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.6. и 10. став 5. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/16 и 88/19) и члана 40. 

став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 

("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр. 12/19), 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О  УСКЛАЂИВАЊУ 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA И 

ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 

 У  Одлуци о  усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

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

бр.36/18 и 25/20), у делу-Оснивачки капитал,    

чл.14. се мења и гласи:  

''Износ  уписаног  и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа износи  3.740.190,60 

динара, увећава се за износ уписаног капитала од 

5.700,000,00 динара, тако да уписани новчани 

капитал износи 9.440.190,60 динара. 

Уписан и унет неновчани капитал износи 

170.650.754,10 динара. 

Укупан износ основног капитала 

(новчани и неновчани) јавног предузећа је 

180.090.944,70 динара. 

 Удео оснивача у основном капиталу 

је 100 (с т о) одсто.'' 
 

Члан 2.   

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престају 

да важе: 

 -Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивњу Јавног 

предузећа за превоз путника и транспорт робе 

„Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.36/18). 

 -Одлука о изменама и допунама Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивњу Јавног 

предузећа за превоз путника и транспорт робе 

„Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.25/20). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-159/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

262. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу  чл.  146. Закона о привредним 

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

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл.69.Закона о 

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

и чл.40.Статута општине Врњачка Бања 

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

донела је   

 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Укупан уплаћени основни новчани 

капитал Јавног комуналног предузећа ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања је 

8.750.000,00 динара, од чега је укупан  

регистрован основни новчани  капитал Јавног 

комуналног предузећа ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања је 200.000,00 динара. 
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Скупштина општине Врњачка Бања, 

оснивач јавног предузећа из чл.1.ове одлуке, 

доноси  одлуку о повећању основног новчаног 

капитала овог јавног предузећа у  износу од 

9.000.000,00 динара. 

Основ повећања капитала  је повећање 

новим улозима оснивача.  

 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања је 

17.750.000,00  динара.   

 
Члан 3. 

Удео оснивача у основном капиталу је 100 ( с т о 

) одсто. 

 
Члан 4. 

Одлука о повећању основног капитала 

Јавног предузећа регистроваће се у складу са 

законом о регистрацији, у року од шест месеци 

од дана доношења. 

 
Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2957/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

263. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020. године, на 

основу члана 104 став 3 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - 

др. закони и 6/20), члана 2 и 4 Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних 

основних школа („Сл. гласник РС“, бр. 21/18) и 

члана 40 став 1 тачка 12 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 12/19), донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1 

У Одлуци о мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/19) у 

члану 4, врши се измена табеле на редном броју 

3. и 10, тако да гласи: 

 

Ред. бр. 

Назив 

установе и 

седиште 

Број 

група 

Површина 

објекта (m2) 
Облик 

рада 

3. 

Врњци - 

објекат 

матичне ОШ 

„Младост“ 

Врњци, ул. 

Железничка 

бр. 26 

4 
80 
 + 54 

од 6 месеци 
до 5,5 

година - 

целодневни 
боравак; 

ППП - 

полудневни 
боравак 

10. 

Грачац - 

издвојено 

одељење ОШ 

„Бранко 

Радичевић“ 

Вранеши, ул. 

Светосавска 

бр. 229 

1 30 
ППП - 
полудневни 

боравак 

 

Члан 2 

У члану 5 Одлуке иза става 1 додаје се 

нови став који гласи: 

„У складу са одредбама члана 1 ове 

Одлуке врши се измена Елабората из става 1 

овог члана“. 

Члан 3 

После члана 5 Одлуке додаје се нови 

члан 5а који гласи: 

„Овлашћује се Општинско веће да у 

оквиру укупног броја група утврђеног Одлуком 

о мрежи јавних предшколских установа на 

територији општине Врњачка Бања даје 

сагласност за измене броја и структуре 

васпитних група у појединим издвојеним 

одељењима у складу са потребом односно 

бројем деце за формирање васпитно-образовних 

група. 

Члан 4 

Задужује се секретар СО да сачини 

пречишћен текст Одлуке. 

 

Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2957/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

264. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу члана 45. став 1. Закона о локалној 

самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 57. Статута општине Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'' 

број 12/19) и члана 50. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'' број 15/19),  на 

2.седници одржаној 4.12.2020. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 

избору чланова Општинског већа општине 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

1. Владан Јоцић из Врњачке Бање, изабран 

је за члана Општинског већа  на 

мандатни период од четири године. 

2. Драгана Нешић из Врњачке Бање, 

изабрана је за члана Општинског већа, на 

мандатни период од четири године. 

 

 

Члан 2. 

 Члан  Општинског већа општине 

Врњачка Бања Владан Јоцић је на сталном раду 

почевши од 1.1.2021.године и остварује право на 

плату у складу са актом којим се уређују плате 

функционера органа Општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

  Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-198/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

265. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 2.седници, одржаној 4.12.2020.године, на 

основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 

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

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 

46. и 47. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.40. тачка 

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

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

Разрешава се Небојша Ристић, 

дужности директора Јавног комуналног 

предузећа „Бањско зеленило и чистоћа“ 

Врњачка Бања, пре истека времена на које је 

изабран, на лични захтев.  

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у 'Сл.листу општине Врњачка 

Бања.''  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-179/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

266. 

 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 2. редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.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.52 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 именовању ВД директора Јавног 

комуналног предузећа „Бањско зеленило и 

чистоћа“ Врњачка Бања 
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Члан 1. 

Именује се Момчило Крстић, мастер 

ецц, за вршиоца дужности директора Јавног 

комуналног предузећа „Бањско зеленило и 

чистоћа“ Врњачка Бања 

 

Именовани ће дужност ВД директора 

Јавног комуналног предузећа „Бањско 

зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања, вршити 

најдуже до 1 године, односно до именовања 

директора по расписаном јавном конкурсу.  
 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-168/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

267. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/17-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.9.Одлуке о оснивању  Установе 

''Туристичка организација'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) 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   директора 

Установе ''Туристичка организација'' Врњачка 

Бања 

 

I. 

 Разрешава   се Иван Трифуновић, мастер 

правник из Врњачке Бање дужности  директора 

Установе ''Туристичка организација'' Врњачка 

Бања, због истека мандата. 

 

II. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-180/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

268. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/17-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.9.Одлуке о оснивању  Установе 

''Туристичка организација'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) 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  именовању вршиоца дужности директора 

Установе ''Туристичка организација'' Врњачка 

Бања 

 

I. 

 Именује  се Иван Трифуновић, мастер 

правник из Врњачке Бање, за  вршиоца дужности 

директора Установе ''Туристичка организација'' 

Врњачка Бања,  на период од 1 године.  

 

II. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-181/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

269. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/17-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.10.Одлуке о оснивању  Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. 

тачка 14. Статута општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 12/19), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу   директора 

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 

 

I. 

 Разрешава   се Душан Радовић, 

струк.инг.саобраћаја из Врњачке Бање дужности  

директора Установе ''Спортски центар'' Врњачка 

Бања, због истека мандата. 

 

II. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-174/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

270. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/17-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.10.Одлуке о оснивању  Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.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  именовању вршиоца дужности директора 

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 

 

 

I. 

 Именује  се Душан Радовић, 

струк.инг.саобраћаја из Врњачке Бање, за  

вршиоца дужности директора Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања,  на период од 

1 године.  

 

II. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-174/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

271. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18), чл.24. а у вези са чл. 28. 

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

бр.18/05, 81/05-исправка и 47/18),  чл.24a. Одлуке о 

оснивању Општинске стамбене Агенције (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.22/12 и 27/16) и чл.40. 

тачка 14. Статута општине Врњачка Бања 

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

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању заменика директора Општинске 

стамбене Агенције  

 

 1. Именује се Зоран Рајић, дипл.правник за 

заменика директора Општинске стамбене Агенције 

Врњачка Бања, на период од 5 година. 

 2. Ово решење је коначно. 

 3. Решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-144/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

272. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18),  40. став 1. тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл. 68., 69. 

и 73. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

15/19), донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу заменика председника и члана 

Одбора за  
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административно-мандатна питања и 

нормативна акта 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1 

 Разрешавају се дужности чланова у  

Одбору за  административно-мандатна питања и 

нормативна акта Скупштине општине Врњачка 

Бања, због истека мандата, и то : 

 

1. Момчило Крстић, заменик 

председника 

2. Наташа Перовић, члан 

 

Члан 2 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-197/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

273. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18),  40. став 1. Тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл. 68., 69. 

и 73. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

15/19), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању заменика председника и чланова 

Одбора за  

административно-мандатна питања и 

нормативна акта 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Одбор за  административно-мандатна 

питања и нормативна акта Скупштине општине 

Врњачка Бања, именују се: 
 

 

за заменика председника 

1. Милан Плањанин 
 

за чланове 

2.Миломир Перовић и 

3. Ненад Станојевић 
 

 

Члан 2. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19). 
 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а  објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-175/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

274. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18),  40. став 1. Тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл. 68., 69. 

и 73. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

15/19), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Бањског 

одбора 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Бањски одбор Скупштине општине 

Врњачка Бања, именују се: 

 

За председника: 

1.Александра Јевтић 

 

за заменика председника: 

2. Бојан Предолац 
 

за чланове 

3.Никица Пантовић 

4.Весна Драшковић 

5.Милинко Радичевић 

6.Марија Радуловић и 

7.Драган Миленковић 
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Члан 2. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19). 
 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-175/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

275. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18),  40. став 1. Тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл. 68., 69. 

и 73. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

15/19), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Одбора за 

борбу против корупције 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Одбор за борбу против корупције 

Скупштине општине Врњачка Бања, именују се: 

 

За председника: 

1.Горан Радовановић 

 

за заменика председника: 

2. Драгољуб Богдановић 
 

за чланове 

3.Миљко Арсић 

4.Бранислав Станојчић и 

5.Бобан Дубовац 
 

Члан 2. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19). 
 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-177/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

276. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18),  40. став 1. Тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл. 68., 69. 

и 73. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

15/19), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Одбора за 

спорт, удружења и савезе 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Одбор за спорт, удружења и савезе 

Скупштине општине Врњачка Бања, именују се: 

 

За председника: 

1.Марина Ђорђевић 

 

за заменика председника: 

2. Иван Терзић 
 

за чланове 

3.Ненад Николић 

4.Милан Влајковић и 

5.Дејан Павловић 
 

Члан 2. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19). 
 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-178/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

277. 

Скупштине општине Врњачка Бања 

на 2.седници,  одржаној 4.12.2020.године, на 

основу чл.14. став 1. Закона о локалним 

изборима ("Сл.гласник РС", број 129/07,  

34/10-одлука УС и 54/11) и чл.40. став 1. 

тачка 20.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања", 

бр.12/19), донела је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

I 

 Разрешава се Мина Величковић 

дужности члана  Општинске изборне комисије 

за избор одборника Скупштине општине 

Врњачка Бања, на лични захтев. 
 

II 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-38/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

278. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 2.седници одржаној дана 

4.12.2020.године,  на основу чл.15. Закона о 

јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', бр.15/16), 

чл.38. став 1. и 42.  Закона о правима 

пацијената (''Сл.гласник РС'', бр.45/13), 

чл.40.Статута општине Врњачка Бања 

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

и чл.  2. Одлуке о образовању Савета за 

здравље општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.19/13 и 34/17), 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању председника 

Савета за здравље општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешава се Дане Станојчић, 

дужности председника  Савета за здравље 

општине Врњачка Бања, на лични захтев. 

 

Члан 2. 

 Именује се др Саша Перовић, 

спец.клиничке биохемије, за председника 

Савета за здравље општине Врњачка Бања, 

испред локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

 Мандат председника Савета траје до 

истека мандата Савета за здравље општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-165/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

279. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 2. седници, одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл.36. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  бр. 

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

47/18), чл.40. став 1. тачка 38. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 12/19) и чл. 3. Решења о  

именовању председника, заменика 

председника  и чланова Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини општине 
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Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.21/16), донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу председника, заменика 

председника  и чланова Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини општине 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се дужности чланова 

Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној 

својини општине Врњачка Бања, и то:  

 

1. Гордана Кнежевић, председник 

 2. Тијана Богдановић, заменик 

председника 

 3. Александар Миљаковић, члан 

 4. Ана Пецић, члан  

 5. Милан Милкић, члан. 
 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-167/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

280. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној дана 4.12.2020.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гласник РС бр. 129/07, 83/14-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл. 27. Закона о 

јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 

113/17 и 95/18), чл.6., 18. и 19. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини у 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 

16/18), чл.8. и чл.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. 16/14, 17/14, 

8/15 и 27/16)  и чл.40. став 1. тачка 38. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању председника, заменика 

председника  и чланова Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини општине 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 У Комисију за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној 

својини општине Врњачка Бања, као и 

непокретностима које користе јавна 

предузећа, месне заједнице, установе и 

други органи и организације чији је оснивач 

општина Врњачка Бања а који се сматрају 

корисницима непокретности у јавној својини 

у смислу Закона о јавној својини, именују се: 

 

 1. Гордана Кнежевић, председник 

 2. Тијана Богдановић, заменик 

председника 

 3. Александар Миљаковић, члан 

 4. Ана Пецић, члан и 

 5. Дејан Шпировић, члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије из чл.1. овог 

решења је да спроводи поступке 

располагања непокретностима у јавној 

својини (прибављање и  отуђење) и  давања 

ствари у јавној својини у закуп. 

 Ближи услови за  спровођење поступака 

из претходног става овог члана, регулисани су 

Законом о јавној својини својини ("Службени 

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

др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), Уредбом о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини у поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда ("Службени гласник РС", бр. 16/18) и 

Одлуке о начину поступања са 
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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. 16/14, 17/14, 8/15 и 

27/16).  

 

Члан 3. 

 Мандат Комисије траје 4 године. 

 Мандат председника, заменика 

председника и члана Комисије може 

престати и пре истека рока, подношењем 

оставке или разрешењем. 

 

Члан 4. 

 Чланови Комисије, имају право на 

накнаду за рад, о чему ће Председник 

општине донети посебно решење.  

 

Члан 5. 

 Стручне и административне послове 

за потребе рада Комисије обављаће 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за имовинско- правне послове. 

 

Члан 6. 

 Комисија из чл.1. овог решења 

наставља са започетим поступцима који се 

воде пред Комисијом из претходног сазива. 

 

Члан 7. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-169/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

281. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 2. редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 34. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' 

бр.15/16 и 88/19),  и чл.40.став 1. тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  председника и чланова 

 Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа општине 

Врњачка Бања 
 

I 

Разрешавају се дужности чланова 

Комисије за именовање општине Врњачка 

Бања, (У даљем тексту: Комисија), и то: 

 1.Ђорђе Јанковић, председник, 

 2. Дејан Џамић, зам.председника, 

 3. Дарко Дуњић, члан, 

 4. Бранислава Поповић, члан и  

 5. Бојан Терзић,  члан. 
 

II 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-164/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

282. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 2. редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 34. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' 

бр.15/16 и 88/19)  и чл.40.став 1. тачка 53. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 

 Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа општине 

Врњачка Бања 
 

I 

 За чланове  Комисије за спровођење 

конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Врњачка 

Бања, (У даљем тексту: Комисија), именују 

се: 

 1.Ђорђе Јанковић, председник, 

 2. Дејан Џамић, зам.председника, 
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 3. др Бранко А. Милетић, члан, 

 4. Бојан Терзић, члан и  

 5. Никола Војновић,  члан. 
 

II 

 Задатак Комисије је да у складу са 

Законом о јавним предузећима спороведе 

конкурс за  за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Врњачка 

Бања, односно, да након истека рока за 

пријаву на јавни конкурс прегледа све 

приспеле пријаве и поднете доказе и 

саставља списак кандидата међу којим се 

спроводи изборни поступак, у ком поступку 

се оцењивањем стручне оспособљености, 

знања и вештина, утврђује резултат 

кандидата према мерилима прописаним 

Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавних предузећа (''Сл.гласник 

РС'', бр.65/16), након чега доставља ранг 

листу са највише три кандидата која су са 

најбољим резултатом испунила мерила за 

избор директора јавног предузећа са 

бројчано исказаним и утврђеним 

резултатима и исту, за записником о 

изборном поступку достави Општинској 

управи, која ће сачинити предлог  акта о 

именовању и доставити га Скупштини 

општине на одлучивање и доношења 

Решења о именовању. 
 

III 

 Чланови Комисије, имају право на 

накнаду за рад, о чему ће Председник 

општине донети посебно решење.  

 Чланови Комисије се именују на 

период од  4 године. 

 

IV 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-163/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

283. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној дана 4.12.2020.године, на  на 

основу чл.116. Закона о основима система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 

88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20),  чл.13.  

Одлуке о оснивању Установе за предшколско 

образовање, васпитање и исхрану деце "Радост" 

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

8/92 и 24/04) и чл.40. тачка 13. и 14. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број  12/19), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   разрешењу чланова Управног одбора 

Предшколске установе  "Радост" Врњачка Бања 

 

I 

 Разрешавају  се чланови Управног 

одбора Предшколске установе  "Радост" 

Врњачка Бања,  због истека мандата,  и то: 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1.  Љубинка Илић, 

2.  Светлана Лазаревић и 

3.   Катарина Пријовић. 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ  РОДИТЕЉА 

1. Данијел Алексић, 

2. Соња Бежановић  и 

3. Бојана Сеочанац 

 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Милица Вујанац, 

2. Марија Кекерић и 

3. Вања Лазовић. 

II 

Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-173/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

284. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној дана 4.12.2020.године, на  на 

основу чл.116. Закона о основима система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 

88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20),  чл.13. и 15. 

Одлуке о оснивању Установе за предшколско 

образовање, васпитање и исхрану деце "Радост" 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево", бр. 
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8/92 и 24/04) и чл.40. тачка 13. и 14. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број  12/19), донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о   именовању чланова Управног одбора 

Предшколске установе "Радост" Врњачка Бања 
 

I 

 Именују се чланови  Управног одбора 

Предшколске установе "Радост" Врњачка Бања,  

и то: 
 

 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Анђелка Ђорић,  

2. Радмила Миладин и 

3. Рајко Петровић. 
  

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 

1. Драгана Вранић, 

2. Кристина Вулићевић и 

3. Ацо Попадић. 
 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Бојана Пецић, 

2. Марија Кекерић и 

3. Вања Лазовић. 
 

II 

Мандат чланова Управног одбора 

почиње 4.12.2020.године, а траје 4 године. 
 

III 

Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

IV 

Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-172/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

285. 

Скупштина општине Врњачка Бања је 

на 2.седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 116. и 

117.Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.88/17, 27/18-

др.закон и 10/19, 6/20)  и чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број 12/19), донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 

одбора Гимназије Врњачка Бања 

 

      I 

Разрешава се Славољуб Чкребо, 

дужности члана  Школског одбора 

Гимназије  Врњачка Бања, због одласку у 

старосну пензију. 

 

II 

 Именује  се Бранкица Продановић,  за 

члана  Школског одбора Гимназије Врњачка 

Бања, испред  запослених. 

 

III 

 Мандат новоизабраног члана траје до 

истека мандата Школског одбора. 

 

IV 

Ово решење је коначно у управном 

поступку. 

 

V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана донпшења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-41/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

286. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 2.седници, одржаној дана  

4.12.2020.године, на основу чл.88. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  бр. 

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

37.став 2. Уговора о оснивању Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим отпадом на територијама града 

Краљева и општина Врњачка Бања, Параћин, 

Рашка и Трстеник, заведен под бр.110-

254/16 од 28.10.2016.године и чл.40 Статута 
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општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 13/20), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагланости на Одлуку о разрешењу 

и именовању директора Регионалног центра 

за управљање  комуналним отпадом ''Регион 

Краљево'' ДОО  

  

1.Даје се сагласност на Одлуку 

Скупштине Регионалног центра за 

управљање комуналним отпадом ''Регион 

Краљево'' доо, број 50/20 од 13.4.2020. 

године, о разрешењу и именовању директора   

Друштва. 

 

  2. Саставни део овог решења чини  

одлука  из тачке 1.овог решења. 

 

 3. Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-54/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

287. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/17-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл.46.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 чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама 

Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се чланства у Надзорном 

одбору Јавног предузећа за газдовање заштитним 

шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка 

Бања: 

Испред оснивача: 

1. Гордан Петровић и  

2. Живота Егдоглија. 

 

Испред запослених: 

3. Милан Куч. 

  

Члан 2. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-186/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

288. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/17-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл.46.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 именовању чланова Надзорног одбора 

Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама 

Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Именују се за чланове у Надзорног 

одбора Јавног предузећа за газдовање заштитним 

шумама Врњачке Бање „Шуме – Гоч“ Врњачка 

Бања: 

1. Гордан Петровић, председник и  

2. Живота Ердоглија, члан 

 

Испред запослених: 

3. Милан Куч, члан. 

 

Члан 2. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-170/20 од 4.12.2020.године 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

289. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/17-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл.46.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 чланова Надзорног 

одбора 

Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се чланства у Надзорном 

одбору Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка 

Бања: 

Испред оснивача: 

1. Јован Чеперковић, председник и  

2. Марко Предолац, члан. 

 

 

Члан 2. 

 Именују се за чланове Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Бели извор“ Врњачка Бања: 

 

1. Живорад Пецић, председник и  

2. Марко Предолац, члан 

 

Члан 3. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-182/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

290. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/17-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл.46.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 чланова Надзорног 

одбора 

Јавног предузећа за обављање комуналних 

делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се чланства у Надзорном 

одбору Јавног предузећа за обављање комуналних 

делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања: 

 

Испред оснивача: 

1. Зоран Малићанин, председник и  

2. Драган Шпировић, члан. 

 

Члан 2. 

 Именују се за чланове Надзорног одбора 

Јавног предузећа за обављање комуналних 

делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања: 

 

1. Зоран Малићанин, председник и  

2. Мирјана Зарић, члан 

 

Члан 3. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-183/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

291. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/17-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл.46.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 чланова Надзорног 

одбора 
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Јавног предузећа „Борјак“ Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се чланства у Надзорном 

одбору Јавног предузећа „Борјак“ Врњачка Бања: 

Испред оснивача: 

1. Ђорђе Јанковић, председник и  

2. Живорад Пецић, члан. 

 

Члан 2. 

 Именују се за чланове Надзорног одбора 

Јавног предузећа „Борјак“ Врњачка Бања: 

 

1. Ђорђе Јанковић, председник и  

2. Саша Петровић, члан 

 

 

 

Члан 3. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-184/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
292. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/17-др.закон, 

101/16-др.закон и 47/18), чл.46.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 чланова Надзорног 

одбора 

Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и 

чистоћа“ Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се чланства у Надзорном 

одбору Јавног комуналног предузећа „Бањско 

зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања: 

 

Испред оснивача: 

1. Мирјана Зарић, председник и  

2. Саша Бурмаз, члан. 

 

Испред запослених: 

3. Небојша Јевтић, члан. 

 

Члан 2. 

 Именују се за чланове Надзорног одбора 

комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа“ 

Врњачка Бања: 

 

1. Јелена Ћилерџић, председник и  

2. Новак Лутовац, члан 

 

Испред запослених: 

3. Небојша Јевтић, члан. 

 

Члан 3. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-185/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
293. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/17-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.15. Одлуке о оснивању Установе 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

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

бр.3/10-пречишћен текст) 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  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања 

 

I 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања и то: 

1. Миомир Михајловић, председник 

2. Јован Миленковић, зам.председника, 

3. Михајло Томић, 

4. Мирјана Ђурашевић и  

5. Зорица Веселиновић 
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II 

У Управни одбор Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Миомир Михајловић, председник 

2. Виолета Костић, зам.председника и  

3. Саша Миодраговић, члан. 

 

Испред запослених: 

4. Марина Ђорђевић, члан и  

5. Мирјана Ђурашевић, члан. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-196/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
294. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/17-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18), чл.15. Одлуке о оснивању Установе 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

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

бр.3/10-пречишћен текст) 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 

Надзорног  одбора  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања 

 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у  

Надзорном одбору  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања и то: 

1. Драган Париповић, председник и  

2. Весна Манојловић, члан и  

3. Весна Лукић, члан. 

 

II 

У Надзорни  одбор Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Драган Париповић, председник и  

2. Весна Манојловић, члан 

Испред запослених: 

3. Весна Лукић, члан. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-166/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
295. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07), чл.11. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'' бр. 6/07-

пречишћен текст) 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 Туристичка 

организација Врњачка Бања 

 

I 
 Разрешавају  се дужности чланова  у 

Управном одбору установе Туристичка 

организација Врњачка Бања,  и то: 

1. Иван Симоновић,  

2. Микица Ђорђевић,  

3. Марина Стефановић, 

4. Спасоје Ђуровић и  

5. Маја Мирић. 

II 

 У Управни одбор Туристичке 

организације Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Момчило Стојковић, председник 

2. Александар Миљаковић, 

зам.председника 

3. Бранкица Ђорђевић, члан. 
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Испред установе: 

4. Спасоје Ђуровић, члан и  

5. Бојана Ратковић, члан. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-194/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
296. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07),  чл.13. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'' бр. 6/07-

пречишћен текст) и чл.36.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 

Надзорног  одбора Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања 

 

I 
 Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору установе Туристичке 

организације Врњачка Бања,  и то: 

1. Зоран Томашевић 

2. Марина Стефановић. 

3. Зорица Радошевић 

 

II 

 У Надзорни  одбор Туристичке 

организације Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Верољуб Ђукић, председник и 

2. Драгана Поповић и 

 

Испрeд установе: 

3. Зорица Радошевић.  

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-195/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

297. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07), чл.14. и 16. Одлуке о оснивању  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07)  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 

Управног одбора Установе Спортски центар 

Врњачка Бања 

 

 

I 
Разрешава се Иван Терзић  дужности 

председника у  Управном одбору Установе 

Спортски центар Врњачка Бања. 

 

II 

Именује се Славиша Ђуровић за 

председника Управног одбора Установе 

Спортски центар Врњачка Бања. 

Мандат именованог траје до истека 

мандата Управног Одбора Установе Спортски 

центар Врњачка Бања.   

 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-192/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
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_____________________________________ 

298. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07),  чл.14. и 16. Одлуке о оснивању  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07)  и 

чл.36.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 

Надзорног  одбора Установе Спортски центар 

Врњачка Бања 

 

I 
 Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору Установе Спортски центар 

Врњачка Бања,  и то: 

1. Ненад Равелић, 

2. Бојана Симовић и  

3. Александар Црноглавац. 

 

II 

 У Надзорни  одбор Установе Спортски 

центар Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Драгиша Бањевић, председник и 

2. Јасмина Мицић. 

  

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-193/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

299. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07),  чл.9. Одлуке о оснивању Установе 

Културни центар Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

текст) 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  Културног центра  Врњачка 

Бања 

 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору  Културног центра Врњачка 

Бања и то: 

1. Бојан Новоселац, председник 

2. Данијел Цоковић,  

3. Милош Вукомановић,  

4. Радица Продановић и 

5. Катарина Кљајић. 

 

II 

У Управни одбор Културног центра 

Врњачка Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Зорица Тамбурић, председник, 

2. Александра Марковић, зам.председника 

и  

3. Милош Вукомановић, члан. 

Испред установе 

4. Радица Продановић 

5. Катарина Кљајић. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-190/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

300. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07),  чл.17. Одлуке о оснивању Установе 

Културни центар Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

текст) и чл.36.став 1. тачка 14. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'' бр. 12/19), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова 

Надзорног  одбора  Културног центра  Врњачка 

Бања 

 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору  Културног центра Врњачка 

Бања и то: 

1.Милена Удовичић, 

2.Дијана Сеочанац и 

3.Марина Станковић Јанковић. 

 

II 

У Надзорни  одбор Културног центра Врњачка 

Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Снежана Влајковић, председник и  

2. Драган Дрндаревић,  

Испред установе 

3. Марина Станковић Јанковић. 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-191/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

301. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07), чл.12 Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/11) 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 Центра за социјални рад 

Врњачка Бања 

 

I 

 Разрешавају  се дужности чланова  у 

Управном одбору Центра за социјални рад 

Врњачка Бања,  и то: 

1. Небојша Гајић,  

2. Дејан Милићевић,  

3. Живадин Пецић, 

4. Саша Миодраговић и  

5. Љиља Аџић. 

II 

 У Управни одбор Центра за социјални 

рад Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Небојша Гајић, председник 

2. Милица Ђуровић, зам.председника 

3. Снежана Митовски, члан. 

 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-187/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

302. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

редовној седници одржаној дана 

4.12.2020.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07),  чл.12 Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/11) и чл.36.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 

Надзорног  одбора Центра за социјални рад 

Врњачка Бања 

 

I 
 Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору Центра за социјални рад 

Врњачка Бања,  и то: 

1. Јасна Пајић, 

2. Гордана Петровић и  

3. Снежана Боћанин. 

 

      II 
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 У Надзорни  одбор Центра за социјални 

рад Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Гордана Петровић, председник и 

2. Биљана Кириљук. 

  

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-188/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

303. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници одржаној дана 4.12.2020. године, на 

основу члана 104 став 3 Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 27/18 - 

др. закони и 6/20), члана 2 и 4 Уредбе о 

критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 

предшколских установа и акта о мрежи јавних 

основних школа („Сл. гласник РС“, бр. 21/18) и 

члана 40 став 1 тачка 12 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 12/19), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о измени и 

допуни Одлуке о мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине Врњачка Бања 

и План остваривања припремног предшколског 

програма  у организацији Предшколске установе 

„Радост“ за школску 2020/21 годину 

 

1. Даје се сагласност на предлог ПУ 

„Радост“ Врњачка Бања, бр. 775 од 

22.10.2020. године, за измену Одлуке о 

мрежи јавних предшколскух установа на 

територији општине Врњачка Бања 

заведен у Општинској управи под бр. 

610-86/20 дана 22.10.2020. године. 

2. Одобрава се ПУ „Радост“ Врњачка Бања 

формирање друге групе припремног 

предшколског програма у издвојеном 

одељењу у Врњцима. 

3. Даје се сагласнист на План остваривања 

припремног предшколског програма  у 

организацији Предшколске установе 

„Радост“ за школску 2020/21 годину тако 

да је број група на полудневном боравку 

15 и број група на целаодневном боравку 

4, односно на укупно 19 група 

припремног предшколског програма. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2263/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

304. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

2.седници, одржаној дана   4.12.2020.годинe, на 

основу  чл.32. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. "Сл. гласник РС", бр. 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) 

и  чл.40.став 1. тачка 12. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  економске цене 

програма Васпитања и образовања у ПУ 

„Радост“ за 2021.годину  

 

1. Даје се  сагласност на Закључак 

Општинског већа, број 020-145/20 од 

26.1.2020.године, којим су утврђене економске 

цене програма васпитања и образовања у ПУ 

„Радост“ Врњачка Бања по детету  за 

2021.годину. 

 

2. Саставни део овог закључка је 

Закључак Општинског већа, број 020-145/20 од 

26.1.2020.године, којим су утврђене економске 

цене програма васпитања и образовања у ПУ 

„Радост“ Врњачка Бања по детету  за 

2021.годину., из тачке 1. овог решења.  

 

 3.Овај закључак објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-6/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
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_____________________________________ 

305. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 2.седници, одржаној дана   4.12.2020.годинe, 

на основу  чл.6. став 5. Закона о порезима на 

имовину („Сл.гласник РС“, бр. "Сл. гласник РС", 

бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука 

СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - 

др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 

68/2014 - др. закон, 95/2018, 99/2018 - одлука УС 

и 86/2019) и  чл.40.став 1. тачка 65. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  Решење председника 

општине Врњачка Бања о утврђивању просечних 

цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2021.годину на територији општине Врњачка 

Бања 

 

1. Даје се  сагласност на Решење 

председника општине Врњачка Бања о 

утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2021.годину на територији 

општине Врњачка Бања, бр.436-26/20 од  

25.11.2020.године. 

2. Саставни део овог закључка је Решење 

председника општине Врњачка Бања о 

утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2021.годину на територији 

општине Врњачка Бања, из тачке 1. овог решења 

и Закључак Општинског већа бр.436-26/20 од 

26.11.2020.год. 

 3.Овај закључак објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2965/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

306. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници, одржаној 4.12.2020.године, на основу 

чл.76. 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. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/19) и чл.21. став 

2. и 3. Статута општине Врњачка Бања 

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

12/19), доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Усваја се Извештај о остварењу прихода 

и  извршењу расхода буџета општине Врњачка 

Бања за период 1.1.2020.-30.9.2019.године, који 

је у складу са чл.76.ст.1. 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. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/19), 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.400-2523/20 од 

2.11.2020.године  и доставило Скупштини 

општине.                      

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2523/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

307. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној 4.12.2020.године,  на основу 

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

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

бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.годину  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/19, 

2/20 и 54/20) и  чл.40.став 1. тачка 65. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању   Извештаја  о  финансијском                                                                                                                          

пословању ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 

2019.годину 

 

1. Усваја се Извештај  о финансијском 

пословању ЈП за обављање комуналне 

делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 

2019.годину који је усвојио Надзорни  одбор 

овог предузећа   одлуком бр. 03-1978 од 

4.8.2020.године. 
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  2. Саставни део овог закључка чини  

извештај из тачке 1. овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2039/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

308. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној 4.12.2020.године,  на основу 

члана 65. Закона о јавним предузећима (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  чл.40.став 

1. тачка 65. Статута општине Врњачка Бања 

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

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о   Финансијском извештају и Извештају 

независног ревизора о обављеној ревизији 

финансијског извештаја ЈП ''Белимарковац'' за 

2019.годину 

 

1. Скупштина општине је упозната са 

Финансијским извештајем ЈП ''Белимарковац'' за 

2019.годину усвојен одлуком Надзорног одбора 

бр.03-1984 од 4.8.2020.године са Извештајем 

независног ревизора о обављеној ревизији 

финансијског извештаја ЈП за обављање  

комуналне делатности ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања за 2019.годину.   

2. Саставни део овог закључка чине  

извештаји  из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2039/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

309. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 2. 

седници, одржаној дана   4.12.2020.годинe, на 

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

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

21.став 3.  Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2020.годину  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 41/19, 2/20 и 54/20) и  

чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине Врњачка 

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

бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  одлуку  Надзорног 

одбора  ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања о 

расподели добити 

 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора  ЈП за обављање комуналне 

делатности  ''Белимарковац'' Врњачка Бања о 

расподели добити  исказаном у финансијском 

извештају  за 2019.годину, бр.03-1979 од  

4.8.2020.године. 

2. Саставни део овог закључка је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања из тачке 1. овог решења. 

 3.Овај закључак објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2039/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

310. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној 4.12.2020.године,  на основу 

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

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

бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.годину  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/19, 

2/20 и 54/20) и  чл.40.став 1. тачка 65. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању   Извештаја  о  финансијском                                                                                                                          

пословању ''Врући извори'' ДОО Грачац за 

2019.годину 

 

1. Усваја се Извештај  о финансијском 

пословању ''Врући извори'' ДОО Грачац за 

2019.годину, који је усвојио Надзорни  одбор  ЈП 

''Белимарковац'' Врњачка Бања који врши 

функцију Скупштине овог Друштва   одлуком 

бр. 445/20  од  25.6.2020.године. 
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  2. Саставни део овог закључка чини  

извештај из тачке 1. овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2966/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

311. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној 4.12.2020.године,  на основу 

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

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

бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.годину  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/19,  

2/20 и 54/20) и  чл.40.став 1. тачка 65. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању   Извештаја  о раду са финансијским 

извештајем  ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања за 2019.годину 

1. Усваја се Извештај  о раду са 

финансијским извештајем  ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2019.годину који 

је усвојио Надзорни  одбор овог предузећа   

одлуком бр. 2395/2020  од 4.8.2020.године.  

2. Саставни део овог закључка чини  

извештај  из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2009/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

312. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници, одржаној 4.12.2020.године,  на основу 

члана 65. Закона о јавним предузећима (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  чл.40.став 

1. тачка 65. Статута општине Врњачка Бања 

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

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о   Финансијском извештају и Извештају 

овлашћеног  ревизора о обављеној ревизији 

финансијских извештаја ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

за 2019.годину 

 

1. Скупштина општине је упозната са 

Финансијским извештајем ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

за 2019.годину, усвојен одлуком Надзорног 

одбора бр.2393/2020  од 4.8.2020.године са 

Извештајем овлашћеног ревизора о обављеној 

ревизији финансијских извештаја ЈП за превоз 

путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања за 2019.годину. 

2. Саставни део овог закључка чине  

извештаји из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2009/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 

313. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

2.седници, одржаној дана  4.12..годинe, на 

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

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

21.став 3.  Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2020.годину  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 41/19, 2/20 и 54/20) и  

чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине Врњачка 

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

бр.12/19),  донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  одлуку  Надзорног 

одбора  ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања о 

расподели добити 

 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора  ЈП за превоз путника и 

транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања о расподели добити  исказаном у 

финансијском извештају  за 2019.годину, 

бр.2394/2020 од  4.8.2020.године. 
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2. Саставни део овог закључка  је Одлука 

Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања из тачке 1. овог решења. 

 

 3.Овај закључак  објавити  у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2009/20 од 4.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

_____________________________________ 
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