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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
10. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 4. 

седници одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу   Закона о заштитнику грађана 

(„Сл.гласник РС“, бр. 79/05 и 54/07), чл. 32. и 97. 

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

бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), и чл.40.став 1. тачка 8. и чл.124. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен 

текст)    донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о Локалном омбудсману 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.22/16 и 31/19), мења се члан 

47., који сада гласи: 

 “Скупштина општине ће изабрати 

Локалног омбудсмана у року од 3 месеца, након 

добијања сагласности министарства Републике 

Србије надлежног за финансије којим се 

одобрава додатна одговарајућа маса средстава за 

исплату плата запослених у овом органу.“ 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 2. 

Задужује се Председник општине 

Врњачка Бања да упутити захтев за одобравање 

средстава из става 1.овог члана, министарству 

Републике Србије надлежном за финансије у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи одредба члана 3. Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о Заштитнику грађана 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.31/19). 

 

Члан 4. 

Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћен текст Статута 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања".  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-5/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

11. 

На основу члана 178. став 1. тачка 5. 

Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 40. Статута 

општине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања“12/19), Скупштина 

општине Врњачка Бања на 4.седници одржаној 

29.1.2021.године, донета је 

 

ОДЛУКА О  

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАСЕЉАВАЊА 

СТАНАРА У ОБЈЕКТИМА ВИЛА 

„ЗЛАТИБОР“, ВИЛА „БАНАЋАНКА“, ВИЛА 

„АВАЛА“ И ВИЛА „ПРОЛЕЋЕ“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се покретање 

поступка за расељавање станара у објектима 

Вила „Златибор“ ул.Чајкина 16., Вила 

„Банаћанка“ ул.Чајкина 13., Вила „Авала“  

ул.Саве Ковачевића 13. и Вила „Пролеће“ 

ул.Саве Ковачевића 7., на основу Решења 

Грађевинске инспекције – Одсека за 

инспекцијске послове Општинске управе 

општине Врњачка Бања о забрани коришћења 

предметних стамбених објеката и због веома 

лошег стања истих и постојања опасности 

урушавања. 

Одредбе ове одлуке односе се и на све 

друге објекте на којима Општина Врњачка Бања 

има право јавне својине према евиденцијама 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 
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уколико наступе околности које оправдавају 

покретање поступка расељавања станара истих. 

 

Члан 2. 

Расељавање станара из објеката 

наведених у члану 1. ове Одлуке ће се извршити 

када стекну адекватни услови, односно када се 

прибаве у јавну својину путем изградње објекти 

на потесу „Дубоки поток“ на кп.бр. бр.248/6, 

248/15, 248/18 и 248/19, све у  К.О. Врњачка 

Бања, чији је власник општина Врњачка Бања, а 

по добијању средстава аплицирањем кроз 

Програм „Подршка Европске Уније социјалном 

становању и активној инклузији“. 

  

Члан 3. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања да изради План 

расељавања станара објеката из члана 1. ове 

Одлуке, у складу са евиденцијама са којима 

располаже и списковима станара наведених 

објеката. 

Општинска стамбена агенција ће 

израдити план из става 1.овог члана, у року од 

30 (тридесет) дана од ступања на снагу ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 36-6/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

12. 

На основу члана 99. став 5., 17. и 19. 

Закона о планирању и изградњи ("Службени 

гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 8., 26. и 27. 

Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", 

бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 

95/18) и члана 40. Статута општине Врњачка 

Бања („Службени лист општине Врњачка 

Бања“1/21-пречишћен текст), Скупштина 

општине Врњачка Бања на 4. седници одржаној 

29.1.2021. године, донета је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о грађевинском земљишту 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.72/20), мења се члан 109. и 

сада гласи: 

„Започети поступци који се односе на 

прибављање, отуђење, давање у закуп и 

коришћење грађевинског земљишта јавној 

својини општине, окончаће се по прописима по 

којима су започети.“.  

 

Члан 2. 

 Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћени текст Одлуке о 

грађевинском земљишту. 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-7/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

13. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021на основу 

чл.100.став 1 тач.6б.Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-

испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-

Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), чл. 36. и 48. Одлуке 

о начину поступања са непокретностима које су 

у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 28/16- пречишћен 

текст и 19/17) и чл.40.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.12/19), на предлог Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СУВЛАСНИКУ  

 

Члан 1 

Овом Одлуком отуђује се Лазаревић 

Миленку из Панчева,ул.Душана Петровића 5/6,  

из јавне својине општине део од 102 м2 од 
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кп.бр.3641/8 КО Врњачка Бања чија је  

површина укупно 203м2 у КО Врњачка Бања 

која према подацима из јавног увида РГЗ-а је у 

листу непокретности бр. 7417 за КО Врњачка 

Бања уписана као приватна својина Лазаревић 

Миленка из Панчева са делом поседа од 101/203 

и као јавна својина општине Врњачка Бања са 

делом поседа од 102/203,непосредном погодбом 

по тржишним условима,на основу права прече 

куповине прописаним  у чл. 100. тач.6.б Закона о 

планирању и изградњи. 

Члан 2 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује  из јавне својине општине по тржишним 

условима на основу процене Пореске управе – 

Регионални центар Крагујевац, Група послова за 

издвојене активности о чему је записник 

Комисије бр. 115-464-08-00096/20 од 

11.12.2020.год..по купопродајној цени 

постигнутoj у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

од 1.000,00дин/м2 тако да  за површину од 

102м2 које се отуђује купопродајна  цена  износи 

102.000,00 динара, а начин и рокови плаћања у 

складу са предлогом Комисије и важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање 

ближе се уређују уговором.  

 

О отуђењу из јавне својине Општине 

Врњачка Бања непокретност из чл.1.ове одлуке 

купац је у обавези  да са општином Врњачка 

Бања закључе уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке,  у противном ова Одлука 

престаје да важи. 

 

Члан 3 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да је чл.100.став 1 

тач.6б.Закона о планирању и изградњи 

предвиђена могућност отуђења непосредном 

погодбом грађевинског земљишта другом 

сувласнику на истој непокретности, по праву 

прече куповине, у складу са законом којим се 

уређују основе својинскоправних односа и 

промет непокретност и  по предлогу Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини на записнику 

бр.46-902/20 од  25.12.2020.год. 

 

Члан 4 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке.   

 

Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-902/20 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

14. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу чл.100.став 1 тач.6б.Закона о планирању 

и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-

испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-

Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), чл. 36. и 48. Одлуке 

о начину поступања са непокретностима које су 

у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 28/16- пречишћен 

текст и 19/17) и чл.40.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.1/21-пречишћен текст), на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ СУВЛАСНИКУ  

 

Члан 1 

Овом Одлуком отуђује се непосредном 

погодбом по тржишним условима  деo од 

133/1538 од кп. бр.1326/6 КО Врњачка Бања, из 

јавне својине општине, Горану Рашковићу 

(ЈМБГ 1709981170035) из Новог Београда, 

сувласнику са уделом од 1405/1538 од кп. 

бр.1326/6 КО Врњачка Бања чија укупна 

површина је 1538м2, уписано у лист 

непокретности бр.8219 за ко Врњачку Бању, по 

праву прече куповине, прописаним  чланом 100. 

тач.6.б Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 2 

Непокретности из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује  из јавне својине општине по тржишним 

условима на основу процене Пореске управе – 
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Групе за издвојене активности, о чему је 

достављен записник Комисије бр. 115-464-08-

99/20 од 13.01.2021.год., по купопродајној цени 

постигнутoj у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

од 10.000,00дин/м2 тако да  за површину од 

133м2 које се отуђује, купопродајна  цена  

износи 1.330.000,00 динара, а начин и рокови 

плаћања ближе се уређују уговором, у складу са 

предлогом Комисије и важећом општинском 

одлуком која уређује ово питање.  

 

О отуђењу из јавне својине општине 

Врњачка Бања непокретност из чл.1.ове одлуке 

купац, Горан Рашковић (ЈМБГ 1709981170035) 

из Новог Београда, у обавези је да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 дана 

од дана доношења ове Одлуке,  у противном ова 

Одлука престаје да важи. 

 

Члан 3 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да  је чл.100.став 1 

тач.6б.Закона о планирању и изградњи 

предвиђена могућност отуђења путем 

непосредне погодбе грађевинског земљишта 

другом сувласнику на истој непокретности, по 

праву прече куповине, у складу са законом којим 

се уређују основе својинскоправних односа и 

промет непокретност и  по предлогу Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини на записнику 

бр.46-909/20 од 28.01.2021.год. 

 

Члан 4 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке.   

 

Члан 5 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-909/20 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
15. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

на основу чл. 26. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016 , 113/2017, 95/18, 

153/2020), чл.99.Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/18,31/19, 37/19 и 

9/20),Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/2018), чл.15. и 

16.Одлуке о грађевинском земљишту општине 

Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка 

Бања”, бр.72/20, ), члана 40.тч.37а) Статута 

општине Врњачка Бања (Сл.лст општине 

Врњачка Бања бр.1/21-пречишћен текст) и 

Предлога Програма отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини за 2021.г., доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КП.БР.500/65 

КО ВРЊАЧКА БАЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђења неизграђеног грађевинског земљишта 

из јавне својине општине Врњачка Бања  

кп.бр.500/65 површине 1815м2 у КО Врњачка 

Бања, која је  уписана код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине. 

Грађевинско земљиште у јавној својини- 

кп.бр.500/65 у КО Врњачка Бања отуђује се  из 

јавне својине општине Врњачка Бања јавним 

оглашавањем, у поступку јавног надметања, а 

поступак спроводи Комисија за грађевинско 

земљиште која се образује решењем СО 

Врњачка Бања, сходно чл.20.Одлуке о 

грађевинском земљишту општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.72/20). По 

спроведеном поступку Комисија је у обавези да 

записник са предлогом најповољнијег понуђача, 

са предлогом решења о отуђењу непокретности,  

достави Скупштини општине на доношење. 

 

Члан 2 

Отуђење непокретности из чл.1. ове 

Одлуке спроводи се јавним оглашавањем, у 

поступку јавног надметања под следећим 

условима: 

-кп.бр.500/65 пов.1815м2 КО Врњачка Бања се 

налази се у обухвату ПГР Врњачке Бање 
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(Сл.лист општине В.Бања 29/19-пречишћена 

верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР 

Ст-3 Липова), у оквиру урбанистичке целине A, 

зона  ''Ц1с''; зона централних функција, 

претежна намена – пословање са становањем, 

макс.висина:  за По+П+2+Пс=15м, а за 

По+П+3+Пс=19м; 

-почетна цена према просечној тржишној 

вредности непокретности, која је прибављена од 

Одсека за локалну пореску администрацију  

износи 6.000,00 дин/м2, што за површину од 

1815м2 износи укупно 10.890.000,00 дин., а 

лицитациони корак је 10% од претходно 

излицитираног износа; 

- рок за закључење уговора 30 дана од дана 

доношења решења о отуђењу; 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана достављања решења о отуђењу, лицу коме 

се земљиште отуђује; 

-депозит за учешће у поступку  је 10% од 

почетне цене и уплаћује се на рачун 840- 

841151843-84 по моделу 97 с позивом на 

бр.44115 -Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку је 8 дана од одржане седнице 

Комисије; 

-рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

јавног оглашавања; 

- јавно надметање се одржава   5-тог дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17., а поступак је јаван; 

Подносиоци непотпуних и неблаговремених 

пријава немају право да учествују у поступку, 

одн. непотпуне и неблаговремене пријаве се 

одбацују; 

Пријаве се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Пријава за ... (навести 

податке чл.1. ) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за грађевинско 

земљиште општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Оглас за отуђење непокретности из чл.1. 

ове Одлуке  објављује се у  дневном листу који 

се дистрибуира на територији целе Републике 

Србије и званичном сајту општине, а садржи 

податке прописане чл.21 Одлуке о грађевинском 

земљишту општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр.72/20) и Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда (''Сл.гл.РС'',16/18). 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-9/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
16. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

на основу чл. 26. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016 , 113/2017, 95/18, 

153/2020), чл.99.Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/18,31/19, 37/19 и 

9/20),Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/2018), чл.15. и 

16.Одлуке о грађевинском земљишту општине 

Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка 

Бања”, бр.72/20, ), члана 40.тч.37а) Статута 

општине Врњачка Бања (Сл.лст општине 

Врњачка Бања бр.1/21-пречишћен текст) и 

Предлога Програма отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини за 2021.г., доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КП.БР.500/66 

КО ВРЊАЧКА БАЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђења неизграђеног грађевинског земљишта 

из јавне својине општине Врњачка Бања  

кп.бр.500/66 површине 1266м2 у КО Врњачка 

Бања, која је  уписана код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине. 

 

Грађевинско земљиште у јавној својини-  

кп.бр.500/66 у КО Врњачка Бања отуђује се  из 

јавне својине општине Врњачка Бања јавним 

оглашавањем, у поступку јавног надметања, а 

поступак спроводи Комисија за грађевинско 
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земљиште која се образује решењем СО 

Врњачка Бања, сходно чл.20.Одлуке о 

грађевинском земљишту општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.72/20).По 

спроведеном поступку Комисија је у обавези да 

записник са предлогом најповољнијег понуђача, 

са предлогом решења о отуђењу непокретности, 

достави Скупштини општине на доношење. 

 

Члан 2. 

Отуђење непокретности из чл.1. ове 

Одлуке спроводи се јавним оглашавањем, у 

поступку јавног надметања под следећим 

условима: 

-кп.бр.500/66 пов.1266м2 КО Врњачка Бања се 

налази се у обухвату ПГР Врњачке Бање 

(Сл.лист општине В.Бања 29/19-пречишћена 

верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР 

Ст-3 Липова), у оквиру урбанистичке целине Б1, 

зона  ''Ц1с''; зона централних функција, 

претежна намена – пословање са становањем, 

макс.висина:  за По+П+2+Пс=15м, а за 

По+П+3+Пс=19м; 

-почетна цена према просечној тржишној 

вредности непокретности, која је прибављена од 

Одсека за локалну пореску администрацију  

износи 6.000,00 дин/м2, што за површину од 

1266м2 износи укупно 7.596.000,00 дин., а 

лицитациони корак је 10% од претходно 

излицитираног износа; 

- рок за закључење уговора 30 дана од дана 

доношења решења о отуђењу; 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана достављања решења о отуђењу, лицу коме 

се земљиште отуђује; 

-депозит за учешће у поступку  је 10% од 

почетне цене и и уплаћује се на рачун 840- 

841151843-84 по моделу 97 с позивом на 

бр.44115 -Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку је 8 дана од одржане седнице 

Комисије; 

-рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

јавног оглашавања; 

- јавно надметање се одржава   5-тог дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17., а поступак је јаван; 

Подносиоци непотпуних и 

неблаговремених пријава немају право да 

учествују у поступку, одн. непотпуне и 

неблаговремене пријаве се одбацују; 

Пријаве се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Пријава за ... (навести 

податке чл.1. ) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за грађевинско 

земљиште општине Врњачка Бања. 

Члан 3. 

Оглас за отуђење непокретности из чл.1. 

ове Одлуке  објављује се у  дневном листу  који 

се дистрибуира на територији целе Републике 

Србије и званичном сајту општине, а садржи 

податке прописане чл.21 Одлуке о грађевинском 

земљишту општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр.72/20) и Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда (''Сл.гл.РС'',16/18). 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-9/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
17. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

на основу чл. 26. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016 , 113/2017, 95/18, 

153/2020), чл.99.Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014, 145/2014, 83/18,31/19, 37/19 и 

9/20),Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр.16/2018), чл.15. и 

16.Одлуке о грађевинском земљишту општине 

Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњачка 

Бања”, бр.72/20, ), члана 40.тч.37а) Статута 

општине Врњачка Бања (Сл.лст општине 

Врњачка Бања бр.1-21-пречишћен текст) и 

Предлога Програма отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини за 2021.г., доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КП.БР.1005/2 

КО ВРЊАЧКА БАЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
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Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђења неизграђеног грађевинског земљишта 

из јавне својине општине Врњачка Бања  

кп.бр.1005/2 површине 1202м2 у КО Врњачка 

Бања, која је  уписана код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине. 

Грађевинско земљиште у јавној својини-  

кп.бр.1005/2 у КО Врњачка Бања отуђује се  из 

јавне својине општине Врњачка Бања јавним 

оглашавањем, у поступку јавног надметања, а 

поступак спроводи Комисија за грађевинско 

земљиште за грађевинско земљиште која се 

образује решењем СО Врњачка Бања, сходно 

чл.20.Одлуке о грађевинском земљишту 

општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 

Врњачка Бања бр.72/20).  По спроведеном 

поступку Комисија је у обавези да записник са 

предлогом најповољнијег понуђача, са 

предлогом решења о отуђењу непокретности, 

достави Скупштини општине на доношење. 

 

Члан 2 

Отуђење непокретности из чл.1. ове 

Одлуке спроводи се јавним оглашавањем, у 

поступку јавног надметања под следећим 

условима: 

-кп.бр.1005/2 пов.1202м2 КО Врњачка Бања се 

налази се у обухвату ПГР Врњачке Бање 

(Сл.лист општине В.Бања 29/19-пречишћена 

верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР 

Ст-3 Липова), у оквиру урбанистичке целине 2-

2, зона Виле и туризам ''В3''; зона је претежно 

планирана за апартмане, пансионе, 

репрезентативне стамбене објекте и туристичку 

понуду, макс.површина објекта у основи  400м2, 

макс.висина: венац 9м, слеме 12м, 

оријентациона спратност П+1+Пк, проценат 

заузетости макс.25%, проценат површине под 

зеленилом 40%; 

-почетна цена према просечној тржишној 

вредности непокретности, која је прибављена од 

Одсека за локалну пореску администрацију  

износи 4.365,55 дин/м2, што за површину од 

1202м2 износи укупно 5.247.391,10дин., а 

лицитациони корак је 10% од претходно 

излицитираног износа; 

- рок за закључење уговора 30 дана од дана 

доношења решења о отуђењу; 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана достављања решења о отуђењу, лицу коме 

се земљиште отуђује; 

-депозит за учешће у поступку  је 10% од 

почетне цене, и уплаћује се на рачун 840-

841151843-84 по моделу 97 с позивом на 

бр.44115  Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку је 8 дана од одржане седнице 

Комисије; 

-рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

јавног оглашавања; 

- јавно надметање се одржава   5-тог дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17., а поступак је јаван; 

Подносиоци непотпуних и 

неблаговремених пријава немају право да 

учествују у поступку, одн. непотпуне и 

неблаговремене пријаве се одбацују; 

Пријаве се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Пријава за ... (навести 

податке чл.1. ) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за грађевинско 

земљиште општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Оглас за отуђење непокретности из чл.1. 

ове Одлуке  објављује се у  дневном листу који 

се дистрибуира на територији целе Републике 

Србије и званичном сајту општине, а садржи 

податке прописане чл.21 Одлуке о грађевинском 

земљишту општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр.72/20) и Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда (''Сл.гл.РС'',16/18). 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-7/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
18. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 4.седници одржаној дана 29.1.2021.године, 

а на основу члана 6. став 2. Закона о војној 

радној и материјалној обавези („Сл.гласник РС“, 

бр. 88/09, 95/10 и 36/18), члана 26.ст.2 Закона о 

јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 

72/11, 88/2013 и 105/2014, 104/2016-др закон и 

108/2016 и 95/2018 и 153/20), чл. 33. Одлуке о 
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прибављању, располагању, управљању и 

коришћењу ствари у јавној својини општине 

Врњачка Бања (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр.72/20), чл. 40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 

текст), донела је  

 

                             О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се на коришћење, 

без накнаде, Министарству одбране Републике 

Србије са седиштем у Београду у 

ул.Бирчанинова 5, пословни простор – 

канцеларију бр.16 која се налази у згради 

Општинске управе општине Врњачка Бања, у 

Врњачкој Бањи, ул.Крушевачка бр.17, површине 

11,44 м2, ради смештаја Центра Министарства 

одбране Краљево, у циљу обављања законом 

прописаних послова, на неодређено време. 

  

Члан 2. 

Министарство одбране Републике Србије 

– Центар Министарства одбране Краљево 

преузима на коришћење наведену непокретност 

из чл. 1. ове Одлуке и обавезно је да исту 

користи у складу са природом и наменом ствари 

и да истом управља у складу са Законом о јавној 

својини, подзаконским прописима и важећим 

актима општине Врњачка Бања, као и да 

измирује све обавезе у вези одржавања 

предметне непокретности, утрошак електричне 

енергије, воде, грејања, телефонских услуга и 

свих других комуналних услуга о чему ће се 

између општине Врњачка Бања и Министарства 

одбране Републике Србије закључити уговор 

који ближе уређује међусобна права и обавезе по 

основу коришћења ове непокретности. 

Уговор о уступању пословног простора 

на коришћење представља саставни део ове 

Одлуке. 

 

                                    Члан 3. 

Министарство одбране Републике Србије 

– Центар Министарства одбране Краљево нема 

право располагања, отуђења, стављања хипотеке 

или другог терета на описаној непокретности, 

нити давања у закуп наведене непокретности, 

што се ближе регулише уговором између 

општине и Министарства одбране Републике 

Србије. 

  Примопредаја непокретности на 

коришћење из чл.1. ове Одлуке врши се 

записнички након закључивања уговора са 

општином. 

 

Члан 4. 

Корисник непокретности не може на 

истој изводити никакве радове, сем радове 

текућег одржавања, без сагласности општине, а 

адаптација и инвестиционо одржавање може 

вршити само након добијања писмене 

сагласности Општинског већа, по поступку и 

под условима прописаним Законом о јавној 

својини, подзаконским актима и актима СО које 

уређују област јавне својине, уз достављање 

прописане грађевинско техничке и 

др.документацијe.  

Сви трошкови адаптације непокретности 

која се даје на коришћење извршене у складу са 

добијеном  сагласношћу Општине Врњачка 

Бања падају на терет Министарство одбране 

Републике Србије – Центар Министарства 

одбране Краљево.  

 

Члан 5. 

Коришћење пословног  простора  

противно одредбама чл.2,3. и 4. Одлуке  основ је 

за престанак важења ове Одлуке  и свих аката 

донетех на основу исте  и основ је за раскид 

Уговора о давању на коришћење, а отказни рок 

тече од дана почетка ненаменског коришћења 

пословног  простора, односно коришћења 

супротно наведеним одредбама.   

 По раскиду уговора о уступању на 

коришћење Министарство одбране Републике 

Србије – Центар Министарства одбране Краљево 

је у обавези да предметни простор  врати у 

првобитно стање, уколико одлуком Скупштине 

Општине није другачије одлучено.  

 Општина Врњачка Бања може да одузме  

непокретност из члана 1. ове Одлуке ако се не 

користи у функцији у циљу обављања законом 

прописаних послова Министарства одбране 

Републике Србије, као и у случају потребе за 

извршавање других надлежности од општег 

интереса Општине Врњачка Бања. 

                                                                            

Члан 6. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке закључи 

уговор са корисником. 

 

Члан 7. 
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Министарство одбране Републике Србије 

по основу ове Одлуке не може уписати право 

коришћења на непокретности код надлежне 

службе РГЗ – Службе за катастар непокретности 

Врњачка Бања. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-19/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

19. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу члана 55 Закона о водама („Сл. гласник 

РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016, 95/2018 и 

95/2018 др.закон), члана 20. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 – др закон, 101/2016 – др закон и 

47/2018) и члан 40 тачка 7. Статута општине 

Врњачка Бања, („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/2019 и 72/2020), на 4. седници 

одржаној дана 29.1.2021. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Oперативног плана за одбрану од 

поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II реда за 2021. 

годину 

 

Члан 1 

Усваја се Оперативни план за одбрану од 

поплава на територији општине Врњачка Бања 

за воде II реда за 2021. годину.  

 

Члан 2 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

организационе једнице Општинске управе 

надлежне за послове пољопривреде,  

водопривреде и финансија. 

 

Члан 3 

Ова oдлука ступа на снагу даном 

добијања позитивног мишљења ЈВП 

“Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, и 

објављује се у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања ''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 217-4/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
20. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.седници одржаној 29.1.2021.године на основу 

чл. 32. На основу члана 14. став 1. Закона о 

јавним предузећима ("Службени гласник 

Републике Србије" број  15/2016 и 88/2019), и 

40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени 

лист Општине Врњачка Бања" бр. 12/19 и 71/20), 

донела је 

О Д Л У К У 

О КРАТКОРОЧНОМ ЗАДУЖИВАЊУ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ 

ЛИКВИДНОСТИ 

ЈП"НОВИ АУТОПРЕВОЗ" ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 Одобрава се краткорочно задуживање за 

финансирање дефицита текуће ликвидности у 

2021.г. по захтеву број 400-23/21 од 04.01202. 

ЈП"Нови Аутопревоз" Врњачка Бања до износа 

од 10% остварених прихода из претходне године 

(из 2020.г.), у циљу обезбеђивања континуитета 

обављања делатности од општег интереса. 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службениом листу 

општине Врњачка Бања". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-292/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
21. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

4.седници одржаној 29.1.2021.године на основу 

чл.22 ст.7 Закона о јавној својини („Сл. гласник 

РС“бр.72/11, 88/13 i 105/14), чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања(„Сл.лист општине 

Врњачка  Бања“ бр.1/21-пречишћен текст“), 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О стављању ван снаге дела Решења заједничке 

седнице Општинског већа и Већа радних 

заједница бр. 02-4475/1-66 од 28.07.1966.год. 

 

 

Ставља се ван снаге у ставу 1., алинеја 2., 

Решења заједничке седнице Општинског већа и 
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Већа радних заједница бр.02-4475/1-66 од 

28.07.1966.год. 

 

У осталом делу Решење остаје 

непромењено. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-8/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
22. 

Скупштина општине Врњачка Бањана 

својој редовној 4.седници, одржаној дана 

29.01.2021. год на основу чл. 4 став 2. Одлуке о 

монтажним објектима ("Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 67/2020), чл. 40. Статута 

општине Врњачка Бања  (Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 1/21-пречишћен текст) , 

доноси: 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХОБЈЕКАТА 

И ОПРЕМЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

 План општег распореда места за 

постављање монтажних објеката и опреме на 

територији општине Врњачка Бања, (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', број 4/19, 12/19, 25/19 

и 2/20), мења се и допуњује у текстуалном делу 

Одлуке, и то: 
 

Члан 1. 

 У чл. 15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА 

ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ ПРОГРАМ) 

"Локација бр. 2: ''СРБИЈА'', 

додаје се још једна алинеја која гласи:   

 

 -На локацији ''Србија'', на месту изнад 

простора предвиђеног за ЛФ, предвиђена је 

површина за постављање монтажног садржаја 

површине 750м2, означеног као „Панорамски 

точак“  у графичком прилогу Плана. 

 У члану 15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ 

ПРОГРАМ) локација 14. алинеја 3. се мења и 

сада гласи: 

 

-На локацији поред тениских терена предвиђено 

је постављање новог дечијег игралишта у 

површини oko 1000м², у свему према графичком 

прилогу плана. напомена: локација се налази у 

обухвату заштићеног природног добра Споменик 

природе ''Паркови Врњачке Бање'' (режим 

заштите III степена) и може се користити само у 

складу са условима Завода за заштиту природе. 

 У члану 15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ 

ПРОГРАМ) локација 14. алинеја 4. се мења и 

сада гласи: 

 - На локацији Дечије игралиште-

Јапански врт, предвиђено је постављање Дино 

парка "Јура", површине око 18000м2, у свему 

према графичком прилогу Плана. 

 

 -У члану 15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ 

ПРОГРАМ) локација 14. алинеја 5. се мења и 

сада гласи: 

 -На локацији између Јапанског врта и 

Дечијег игралишта предвиђено је постављање 

спотрских тениских терена у површини око 

1100м2. 

 

Члан 2. 
 Члан 16. се мења и сада гласи: 

 

 Локација бр.13: ''ПУТНИК'' 

 На локацији поред терена малих 

спортова “Коцка” предвиђа се постављање 

вештачке стене за слободно пењање, означено 

као ВС у графичком прилогу Плана. 

 Вештачка стена и њено постављање не 

сме угрозити околни парковски амбијент (стабла, 

украсно шибље и друго парковско растиње). 

 Фасада вештачке стене мора бити у 

пастелним бојама које опонашају природну 

стену (пастелно браон, зелена или сива); 

забрањено је вештачку стену бојити у нападно 

јарке боје светлог дела спектра (црвена, плава, 

љубичаста, жута, наранџаста и сл.). 

 На вештачкој стени, као и у њеној 

близини, није дозвољено постављање и 

истицање реклама, музичких уређаја и њихово 

емитовање. 

 

Члан 4. 
 У члану 22. (ЈАВНЕ И ПРИВАТНЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ) 

  алинеја 4. се мења и сада гласи: 

 

-Локација ''Језеро'': делови истоимене локације 

означени као ЛФ1 (10140m²), ЛФ2 (5250m²) и 

ЛФ3 (1190m²) у граф. прилогу, предвиђени су 

искључиво за одржавање музичког фестивала 

„LOVE FEST“. напомена: наведена локација 

''Језеро'' се налази у обухвату заштићеног 

природног добра Споменик природе ''Паркови 
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Врњачке Бање'' (режим заштите III степена) и 

може се користити само у складу са условима 

Завода за заштиту природе и мора бити доступна 

посетиоцима бивете. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Сл.листу општине Врњачка 

Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 353-6/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

23. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 4. 

седници, одржаној 29.1.2021.године, на основу 

члана 26.ст.2 Закона о јавној својини 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013 и 

105/2014, 104/2016-др закон и 108/2016 и 

95/2018 и 153/20), чл. 33. Одлуке о прибављању, 

располагању, управљању и коришћењу ствари у 

јавној својини општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

бр.72/20), чл. 40. Статута општине Врњачка 

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

бр.1/21-пречишћен текст),  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Одлуку о давању на 

коришћење непокретности у јавној својини 

Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања 

Општини Врњачка Бања  

 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о давању 

на коришћење непокретности у јавној својини 

Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања 

Општини Врњачка Бања, коју је донео  

Надзорни  одбор ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања, под бр.225/2021 од 20.1.2021.године. 

 

2. Саставни део овог решења чини 

Одлука о давању на коришћење непокретности у 

јавној својини Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ 

Врњачка Бања Општини Врњачка Бања из тачке 

1.овог решења.  

 

 3.Одлука, из тачке 1. овог решења ступа 

на снагу давањем ове сагласности. 

 

 4.Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да са директором ЈП „Нови 

Аутопревоз“ Врњачка Бања закључи уговор 

којим ће се ближе регулисати међусобни односи 

уговарача. 

 

5. Ово решење  ће се објавити у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 46-20/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
24. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2021.годину 

 

 

1. Даје се  сагласност на   Програм пословања  

ЈП  за обављање комуналних делатности  

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2021.годину, 

бр.03-3199 од 30.11.2020.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП ''Белимарковац'' одлуком 

бр.03-3199/1  од 30.11.2020.године. 

Даје се сагласност на Програм 

пословања ДОО ''Врући извори'' Грачац за 

2021.годину, које је основано за обављање 

комуналних делатности на сеоском подручју,  

који је саставни део Програма из става 1. тачке 

1. овог решења, и који је усвојио Надзорни 

одбор ЈП  ''Белимарковац'', који врши функцију 

Скупштине друштва, одлуком бр.1074/20 од 

30.11.2020. године и на План зимског одржавања 

усвојен одлуком бр.1075/20 од 

30.11.2020.године. 

 

2.  Програм пословања ЈП ''Белимарковац'' за 

2021. годину, са Програмом пословања ДОО 

''Врући извори'' Грачац за 2021.годину, се сматра 

донетим давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-2949/20 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

25. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана   29.1.2021.године, на 

основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  

''Шуме -Гоч'' Врњачка Бања за 2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Програм пословања  ЈП 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2021.годину, 

бр.01-2048 од 27.11.2020.године, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП  ''Шуме-Гоч'', одлуком бр.01-

2107  од  1.12.2020.године. 

 

2.  Програм пословања ЈП за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање  ''Шуме-Гоч''  

за 2021.годину, се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

  

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-3093/20 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

26. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 4.седници, одржаној 29.1.2021.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.40.став 1.тачка 11. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен 

текст),  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник JП  за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2021.годину 

 

 

1. Даје се сагласност на Ценовник   ЈП за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 2021.годину 

бр.01-2023 од 25.11.2020.године, који је усвојио 

Надзорни одбор предузећа одлуком бр.01-2108 

од  1.12.2020.године. 

 

  2. Саставни део овог решења је 

Ценовник и  одлука из тачке 1. овог решења. 

 

 3.Ценовник из тачке 1.  овог  решења 

ступа на снагу давањем сагласности и 

примењује се од 1.1.2021.године, а  ово решење 

ће се објавити  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 38-3/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

27. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-

пречишћен текст), донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  ''Бањско зеленило 

и чистоћа'' Врњачка Бања за 2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  ''Бањско зеленило 

и чистоћа'' Врњачка Бања за 2021.годину  који је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП  ''Бањско зеленило 

и чистоћа'', одлуком бр.164/1/2021  од  

20.1.2021.године. 

 

2.  Програм пословања ЈКП  ''Бањско зеленило и 

чистоћа''  за 2021.годину, се сматра донетим 

давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-197/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
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28. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.седници, одржаној 29.1.2021.године, на основу 

чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.40.ст.1. тачка 11. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен 

текст),  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Одлуку о усвајању  

Измена и допуна Ценовника производа и услуга 

ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања  

 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о 

усвајању Измена и допуна  Ценовника 

производа и услуга ЈКП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања, коју је донео  Надзорни  

одбор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања, под бр.141/1/2021 од 

18.1.2021.године.  

 

2. Саставни део овог решења су Одлука о 

усвајању Измене и допуне  Ценовника 

производа и услуга  ЈКП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања бр. 141/1/2021 од 

18.1.2021.године и Ценовник производа услуга. 

 

 3.Одлука, односно Измене и допуне 

Ценовника производа и услуга из тачке 1. овог 

решења које се односе на пружање услуга 

трећим лицима, ступају на снагу давањем ове 

сагласности, и објављивањем у службеном 

гласилу оснивача, а ценовник у делу „Пијаца“ и 

у делу радова и материјала на одржавању 

зелених површина и других површина, 

заштићених споменика природе и цене цвећа, 

које цене остају непромењене,  примењиваће се 

од 1.1.2021.године. 

 

4. Ово решење  ће се објавити у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 38-1/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

29. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4. седници, одржаној дана   29.1.2021.године, на 

основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 

тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2021.годину 

 

 

1. Даје се  сагласност на   Програм пословања  

ЈП  за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2021.годину, који 

је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' одлуком бр.3742/2020  од  

1.12.2020.године. 

 

2.  Програм пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 

2021. годину, се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-2974/20 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

30. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана   29.1.2021.године, на 

основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст) донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм пословања 

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2021.годину 

  

1.Даје се сагласност на Програм пословања  

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2021.годину, који је усвојио Управни 

одбор ове Агенције одлуком бр.35-43/21  од 

14.1.2021.године. 

  

2. Програм пословања  Општинске стамбене 

агенције општине Врњачка Бања за 2021.годину, 

ступа на снагу давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Број 400-148/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

31. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.редовној седници, одржаној 29.1.2021.године,  

на основу чл. 40. ст.1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.  1-21-пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и реконструкцији 

јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања 

за 2021.годину 

  

1. Усваја се Програм одржавања, заштите, 

развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју општине 

Врњачка Бања за 2021.годину, који је донео 

Управни  одбор Општинске стамбене агенције 

одлуком бр.35-44/21 од 14.1.2021.године. 

 

2. Саставни део овог Решења чини 

Програм одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2021.годину, из тачке 

1. ове одлуке. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу давањем 

ове сагласности, а објавиће се  у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 344-6/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

32. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.71/20), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм  пословања 

Предшколске установе  ''Радост'' Врњачка Бања 

за 2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Програм  пословања 

Предшколске установе ''Радост'' Врњачка Бања 

за 2021.годину, који је усвојио Управни одбор 

ПУ ''Радост'' одлуком бр.29 од 14.1.2021.године. 

 

2. Програм пословања ПУ ''Радост'' Врњачка 

Бања за 2021.годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-164/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

33. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу чл.189. Закона о основама система 

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

бр.88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), чл. 1. и 

2.Правилника о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама (''Сл. 

гласник РС'', бр. 146/14), Закључка Општинског 

већа општине Врњачка Бања о економској цени 

програма васпитања и образовања за 2021.г., 

број 020-145/20 од 26.11.2020.годину и Закључка 

Скупштине општине Врњачка Бања о давању 

сагласности на економске цене програма 

васпитања иобразовања у ПУ „Радост“ Врњачка 

Бања за 2021.г., број 38-6/20 од 4.12.2020.године 

и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-

пречишћен текст), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Ценовник услуга 

смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања 

 

 1. Даје се сагласност на Ценовник услуга 

смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања, 

бр.27 од 14.1.2021.године,  који је усвојен 

Одлуком УО ове установе бр. 28 од 14.1.2021. 

године. 

  

2. Овај Ценовник ће се примењивати од 

1.јануара 2021.године. 
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3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-165/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

34. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.71/20), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада Центра 

за социјални рад Врњачка Бања за 2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на   Програм рада и 

Финансијског плана Центра за социјални рад  

Врњачка Бања за 2021.годину, који је усвојио 

Управни одбор Центра за социјални рад одлуком 

бр.551-458/2020-3  од 30.12.2020. године. 

  

2.  Програм рада Центра за социјални рад за 

2021. годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

 

3. Обавезује се Центaр за социјални рад да 

доставља редовне месечне извештаје о 

утрошеним средствима. 

 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-15/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

35. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.71/20), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада Установе 

Спортски центар Врњачка Бања за 2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Програм рада  

Установе Спортски центар  Врњачка Бања за 

2021.годину, који је усвојио Управни одбор 

Спортског центра одлуком бр.01-19/21 од 

18.1.2021. године. 

  

2.  Програм рада Установе Спортски центар за 

2021. годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-174/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________  

36. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.71/20), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План и програм 

пословања и Програм опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2021.годину 

  

1.Даје се сагласност на План и програм рада и  

Програм опште туристичке пропаганде са 

финансијским планом Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања за 2021.годину, који 

је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 

бр.21/2021 од 13.1.2021.године. 

  

2. План и програм пословања са  Планом опште 

туристичке пропаганде Туристичке организације 

за 2021.годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-145/21 од 29.1.2021.год. 
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

37. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.71/20), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  План и Програм рада 

Установе Културни центар Врњачка Бања за 

2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на План и Програм рада  

Установе Културни центар Врњачка Бања за 

2021.годину,  који је усвојио Управни одбор 

Културног центра одлуком бр.УО-54 од 

14.1.2021.године. 

 

2. Програм рада Установе Културни центар 

Врњачка Бања за 2021.годину, ступа на снагу 

давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-135/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

38. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4. седници, одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.71/20), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 

2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на   Програм рада Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 

2021.годину, који је усвојио Управни одбор 

Народне библиотеке одлуком бр.01-42/2021  од  

13.1.2021. године. 

  

2.  Програм рада Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' за 2021. годину, ступа на снагу 

давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-136/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

39. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

4.седници, одржаној дана  29.1.2021.године, на 

основу  чл.13. Закона о Црвеном крсту Србије 

(''Сл.гласник РС'', бр.107/05), чл. 40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст) и  

чл.21.  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.71/20), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм активности 

Црвеног крста Врњачка Бања са Финансијским 

планом за 2021.годину 

 

1. Даје се  сагласност на Програм 

активности Црвеног крста Врњачка Бања са 

Финансијским планом за 2020.годину, заведен под 

бр. 11/1-21 од  15.1.2021.године. 

 

 2.  Програм  активности Црвеног крста 

Врњачка Бања са Финансијским планом за 

2021.годину , ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

 

3. Обавезује се Црвени крст Врњачка 

Бања да доставља редовне месечне извештаје о 

извршењу Програмом предвиђених активности 

и реализацији средстава по том основу. 

 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-152/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
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40. 

      Скупштина општине Врњачка Бања,на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.године на 

основу  чл.137., чл.140., чл.141., чл.167. и чл. 170. 

Закона о општем управном поступку 

(''Сл.гласник РС'', бр.18/16 и 95/18-аутентично 

тумачење) , чл. 40.  и 128.Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 1/21-пречишћен текст) и чл.137. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.1/21-

пречишћен текст), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ жалбa Горана Васића из 

Врњачке Бање, број 9-27/21 од 22.1.2021.године 

изјављена против Закључка Управног одбора 

Народне библиотеке „Др Душан Радић“ из 

Врњачке Бање бр.01-56/2021 од 18.1.2021.године, 

КАО НЕОСНОВАНА. 

     

                              О  б  р  а  з  л  о ж  е  њ  е 

 

                      Управни одбор Народне библиотеке 

„Др Душан Радић“ из Врњачке Бање донео је 

Закључак бр. 01-56/2021 од 18.1.2021.године 

којим се одбацује пријава Горана Васића из 

Врњачке Бање, на конкурс за именовање 

директора Народне библиотеке „Др Душан 

Радић“ из Врњачке Бање, као неблаговремена. 

     Против наведеног Закључка Горан 

Васић, благовремено је изјавио жалбу број 9-

27/21 од 22.1.2021.године.У жалби је навео да је 

својим поднеском, који је послат као препоручена 

пошиљка под бројем RE 502622783 RS, дана 

6.1.2021.године, са напоменом „Пријава на 

конкурс за избор директора“ затражио од 

Управног одбора Народне библиотеке „Др Душан 

Радић“ из Врњачке Бање да продужи рок за 

подношење пријава на конкурс из разлога што је 

оболео од вируса Ковид 19. Такође, захтева од 

Скупштине општине Врњачка Бања да донесе 

решење којим се укида Закључак Управног 

одбора Народне библиотеке „Др Душан Радић“ из 

Врњачке Бање број 01-56/2021 од 

18.1.2021.године или продужи рок за подношење 

пријава на конкурс за још 30 дана. 

  Секретар Скупштине општине Врњачка Бања, 

дана 22.1.2021.године, упутио је Народној 

библиотеци  „Др Душан Радић“ из Врњачке Бање 

захтев број 9-27/21, у складу са чланом 160. став 

2. Закона о општем управном 

поступку(„Сл.гласник РС“, број 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење), са захтевом да поступи у 

складу са чланом 166. наведеног закона и 

Скупштини општине достави све списе предмета. 

Библиотека „Др Душан Радић“ из 

Врњачке Бање је дана 25.1.2021.године, 

доставила је Скупштини општине списе предмета 

поводом расписаног конкурса за избор директора, 

који је расписан Одлуком Управног одбора 

Народне библиотеке „Др Душан Радић“ из 

Врњачке Бање број 01-860/2020 од 

11.12.2020.године, а који су заведени на 

писарници Општинске управе општине Врњачка 

Бања под бројем 9-27/21.Достављена су следећа 

акта: фотокопија Конкурса за избор кандидата за 

именовање директора Народне библиотеке „Др 

Душан Радић“ Врњачка Бања објављена у 

дневном листу „Политика“ број 68467 од 

23.12.2020.године, фотокопија Конкурса за избор 

кандидата за именовање директора Народне 

библиотеке „Др Душан Радић“ објављена у 

публикацији „Послови“ НЗС у броју 913 од 

23.12.2020.године, Закључак о одбацивању 

пријаве Горана Васића број 01-56/2021 од 

18.1.2021.године, Извештај о прегледаним 

пристиглим пријавама кандидата по Конкурсу 

Управног одбора Народне библиотеке „Др Душан 

Радић“ Врњачка Бања број 01-28/2021 од 

11.1.2021.године, Обавештење Комисије за 

прегледање пристигле документације по 

конкурсу председнику Управног одбора Народне 

библиотеке „Др Душан Радић“ из Врњачке Бање 

број 01-38/2021 од 12.1.2021.године, Решење о 

формирању Комисије број 01-861/2020 од 

11.12.2020.године и Листу кандидата који је у 

изборном поступку на јавном конкурсу за 

именовање директора ЈУ Народна библиотека 

„Др Душан Радић“ постигао захтевани резултат 

са Записником о обављеном разговору са 

кандидатом, бр.01-57/21 од 18.1.2021.године, као 

саставним делом листе. 

Увидом у комплетне списе предмета, 

Скупштина општине Врњачка Бања установила је 

да је Управни одбор Народне библиотеке „Др 

Душан Радић“ из Врњачке Бање расписао Јавни 

конкурс за избор директора Народне библиотеке 

„Др Душан Радић“ из Врњачке Бање на период од 

4 године, који је објављен у публикацији 

Националне службе за запошљавање Републике 

Србије „Послови“ број 913 дана 

23.12.2020.године и дневном листу „Политика“ 

број 38467 од 23.12.2020.године. 

Надаље, Скупштина је установила да је према 

Извештају о прегледаним пристиглим пријавама 

кадидата број 01-28/2021 од 11.1.2021.године, 

који је сачинила Комисија формирана Одлуком 

Управног одбора број 01-861/2020 од 

11.12.2020.године, препоручена пошиљка послата 
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из Врњачке Бање под бројем RE 502622783 RS од 

стране Горана Васића, дана 6.1.2021.године у 

16:57 часова, са напоменом „Пријава на конкурс 

за избор директора“, уручена примаоцу – 

Народној библиотеци „Др Душан Радић“ из 

Врњачке Бање дана 8.1.2021.годинеу 10:20 часова 

и заведена под заводним бројем библиотеке 01-

15/2021 од 8.1.2021.године. 

Одредбом чл.17 став 7. Закона о библиотечко – 

информационој делатности („Сл.гласник РС“, 

бр.52/11), а у вези са чл.35. став 6. предвиђено је 

да рок за подношење пријава на јавни конкурс не 

може бити краћи од осам ни дужи од петнаест 

дана од дана оглашавања јавног конкурса. 

Одредбом члана 21. став 4. Статута Народне 

библиотеке „Др Душан Радић“ Врњачка Бања 

предвиђено је да рок за подношење пријава на 

јавни конкурс не може бити краћи од осам ни 

дужи од петнаест дана од дана оглашавања јавног 

конкурса. Ставом 5. истог члана предвиђено је да 

неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 

непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 

потребни докази, Управни одбор одбацује 

Закључком против кога се може изјавити посебна 

жалба оснивачу у року од три дана од дана 

достављања закључка.Жалба не задржава 

извршење закључка. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

констатовала је да је Јавни конкурс за избор 

директора Народне библиотеке „Др Душан 

Радић“ из Врњачке Бање на период од 4 године, 

који је објављен у публикацији Националне 

службе за запошљавање Републике Србије 

„Послови“ број 913 дана 23.12.2020.године и 

дневном листу „Политика“ број 38467 од 

23.12.2020.године са роком за подношење пријава 

од 8 дана истекао 31.12.2020.године у 24:00 

часова, те се препоручена пошиљка послата из 

Врњачке Бање под бројем RE 502622783 RS од 

стране Горана Васића, дана 6.1.2021.године у 

16:57 часова, са напоменом „Пријава на конкурс 

за избор директора“, уручена примаоцу – 

Народној библиотеци „Др Душан Радић“ из 

Врњачке Бање дана 8.1.2021.годинеу 10:20 часова 

и заведена под заводним бројем библиотеке 01-

15/2021 од 8.1.2021.године сматра 

неблаговременом, те је Управни одбор Народне 

библиотеке „Др Душан Радић“ Врњачка Бања 

исправно поступио одбацујући исту својим 

Закључком број 01-56/2021 од 18.1.2021.године 

             Ценећи поднету жалбу и све списе ове 

управне ствари Скупштина општине Врњачка 

Бања је оценила да нема основа да се жалба 

Горана Васића број 9-27/21 од 22.1.2021.године 

уважи па је сходно па је сходно чл.137., 140., 

141., 67. и 170.  Закона о општем управном 

поступку („Сл.гласник РС“, број 18/16 и 95/18-

аутентично тумачење) и чл. 40.  и 128.Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 1/21-пречишћен текст) и 

чл.137. Пословника Скупштине општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.1/21-пречишћен текст), донето решење 

као што у диспозитиву. 

   

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 

овог решења није допуштена жалба, али се може 

покренути спор пред надлежним судом у року од 

60 дана. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 9-27/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

41. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу чл. 17. став 7. Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Сл.гласник РС'', 

бр.52/11),  а у вези са чл. 37. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС'', бр.71/09, 13/16, 30/16-испр. и 

6/20), чл.13. Одлуке о оснивању Установе 

Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка 

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

3/10-пречишћен текст) и чл.40. ст.1.тачка 14 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу в.д. директора Народне библиотеке 

''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I. 

 Разрешава се Дејан Лучић, дипл.филозоф 

за вршиоца дужности директора Народне 

библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, 

због истека периода на који је именован. 
 

II. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-12/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
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42. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.редовној седници одржаној дана 

29.1.2021.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. 17. Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Сл.гласник РС'', 

бр.52/11),  а у вези са чл. 35. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС'', бр.71/09, 13/16, 30/16-испр. и 

6/20),  чл. 13. Одлуке о оснивању Установе 

Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка 

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

3/10-пречишћен текст) и чл. 40. ст.1. тачка 14. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора 

  Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања 
 

I 

Именује  се Дејан Лучић, дипл.филозоф 

из Врњачке Бање, за  директора установе 

Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка 

Бања, на период од 4 године. 
 

II 

У складу са 17. став 5. Закона о 

библиотечко-информационој делатности 

(''Сл.гласник РС, бр.52/11) за ово именовање 

прибављена је претходна сагласност директора 

Народне библиотеке ''Стефан Прововенчани'' у 

Краљеву, број 42 од 21.1.2021.године, заведена 

на писарници Општинске управе општине 

Врњачка Бања под бројем 020-1/21 од 

22.1.2021.године. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Сл.листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Решења о 

именовању директора Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања, садржан је у 

одредби 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), као и чл. 40. 

ст.1. тачка 14. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21-

пречишћен текст), којима је прописано да 

Скупштина општине именује и разрешава 

директоре установа чији је оснивач, чл. 17.  

Закона о библиотечко-информационој 

делатности (''Сл.гласник РС'', бр.52/11),  којим се 

у тачки 2. прописује да директора библиотеке 

именује и разрешава оснивач, на предлог 

управног одбора, на основу јавног конкурса, а у 

тачки 7. ове одредбе, да се спрoвoђeњe кoнкурсa 

и имeнoвaњe дирeктoрa библиoтeкe, имeнoвaњe 

вршиoцa дужнoсти дирeктoрa, њeгoвe 

нaдлeжнoсти и другo, врши  нa нaчин и пo 

пoступку прoписaним oдрeдбaмa зaкoнa кojим сe 

урeђуje oблaст културe, а да се чл. 35. ставом 9. 

Закона о култури (''Сл.гласник РС'', бр.71/09, 

13/16, 30/16-испр. и 6/20), уређује да оснивач 

именује директора установе са Листе, која се 

ближе дефинише у ставу 8.истог члана. 

Такође је чл. чл.13. Одлуке о оснивању 

Установе Народна библиотека ''Др.Душан 

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

Врњачка Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст), 

регулисано да  директора установе именује и 

разрешава оснивач, а по прибављеној 

сагласности директора библиотеке која обавља 

матичну функцију.  

Управни одбор Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' је дана 19.1.2021.године, доставио 

Скупштини општине Врњачка Бања, 

образложени предлог листе кандидата за избор 

директора Народне библиотеке ''Др Душан 

Радић'' по конкурсу расписаном 23. децембра 

2020.године (У даљем тексту: Листа кандидата), 

бр.01-57/2021 од 18.1.2021.године са 

Записником о обављеном разговору који су 

чланови Управног одбора водили са кандидатом 

за избор директора установе Народна 

библиотека ''Др Душан Радић''бр.01-57/2021 од 

18.1.2021.године, као саставним делом листе,  

што је у складу са чл. 35. став 8. Закона о 

култури, на који начин је у погледу рока  

поступљено у складу са истом одредбом закона 

да се у року од 30 дана од дана завршетка јавног 

конкурса оснивачу достави предње наведено. 

Управни одбор је на Листу кандидата је 

уврстио кандидата: Дејана Лучића, који je 

поднео потпуну документацију, а кандидат је 

навео да има стручне и организационе 

способности које га препоручују за место 

директора. 

Из достављене документације се 

констатује да је Управни одбор Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић''  расписао јавни 

конкурс за избор кандидата за именовање 

директора, који је објављен 23.12.2020.године у 

листу Националне службе за запошљавање 

''Послови'' број 913 и дневном листу ''Политика'' 

број 38467 од 23.12.2020.године. 
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Према Извештају  о прегледаним и 

пристиглим пријавама кандидата од 

11.1.2021.године, који је сачинила комисија 

формирана Одлуком Управног одбора број 01-

861/2020 од 11.12.2020.године, пристигла 

пријава са документацијом Дејана Лучића за 

избор кандидата за именовање директора 

Народне библиотеке „Др Душан Радић“ у 

Врњачкој Бањи, а поводом конкурса из 

претходног става овог решења, била је потпуна и 

благовремена. 

 У року прописаном у конкурсу, пријаве 

је поднео 1 ( један ) кандидат. 

 Управни одбор Народне библиотеке „Др 

Душан Радић“ у Врњачкој Бањи, након 

обављеног разговора са Дејаном Лучићем, 

обављеним дана 18.1.2021.године, констатовао је 

да пријављени кандидат испуњава све законске, 

опште и посебне услове за именовање у овом 

изборном поступку и утврдио је да је 

оспособљен за обављање функције директора 

Народне библиотеке „Др Душан Радић“ у 

Врњачкој Бањи. 

Скупштина општине је размотрила 

наведена документа, па је одлучила да се за 

директора установе именује Лучић Дејан, 

дипл.филозоф. 

Како  кандидат испуњава прописане 

услове  предвиђене чланом чл.17.став.6. Закона о 

библиотечко-информационој делатности,  који 

прописује да се зa дирeктoрa библиoтeкe имeнуje 

сe лицe кoje имa висoкo oбрaзoвaњe и нajмaњe 

три гoдинe рaднoг искуствa у култури и кoje 

испуњaвa другe услoвe утврђeнe стaтутoм 

библиoтeкe, као и чл.22. Статута Народне 

библиотеке „Др Душан Радић“ број 01-678/2017 

од 18.9.2017.године, на који је сагласност дала 

Скупштине општине Врњачка Бања, решењем 

бр.020-242/17 од 29.11.2017.године, то је 

Скупштина општине одлучила као у тачки I овог 

решења.  

Сходно чл.17.став.5. Закона о 

библиотечко-информационој делатности, којим 

је прописано да нa имeнoвaњe, oднoснo 

рaзрeшeњe дирeктoрa библиoтeкe сaглaснoст 

дaje дирeктoр библиoтeкe кoja oбaвљa мaтичнe 

функциje зa ту библиoтeку, то се поступило као 

тачки II овог решења. 

 

Поука о правном леку: Против овог 

решења може се поднети тужба Вишем суду 

Краљево у року од 60 дана од дана пријема овог 

решења.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-1/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

43. 

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), чланова 40.  став 1. тачка 18. и  57. 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'' број 1/21-

пречишћен текст) и члана 50. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'' број 1/21-

пречишћен текст),  на 4. седници одржаној 

29.1.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е о измени  

РЕШЕЊА 

избору чланова Општинског већа општине 

Врњачка Бања број 020-119/20 од 

18.8.2020.године 

 

Члан 1. 

 У Решењу о избору чланова Општинског 

већа општине Врњачка Бања, број 020-119/20 од 

18.8.2020.године („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, број 48/20), у члану  1., мења се  тачка 4, 

тако да сада гласи: 

„4.Никола Трифуновић из Врњачке 

Бање, изабран је за члана Општинског 

већа за област социјалне политике, 

пољопривреде и област руралног развоја, 

на мандатни период од четири године.“ 

 

Члан 2. 

 У свему осталом Решење из члана 1. овог 

Решења остаје непромењено. 

 

Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања.'' 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-14/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

44. 

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), чланова 40.  став 1. тачка 18. и  57. 
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Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'' број 1/21-

пречишћен текст) и члана 50. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'' број 1/21-

пречишћен текст),  на 4. седници одржаној 

29.1.2021. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е о измени и допуни 

РЕШЕЊА 

избору чланова Општинског већа општине 

Врњачка Бања број 020-198/20 од 

4.12.2020.године 

 

Члан 1. 

 У Решењу о избору чланова Општинског 

већа општине Врњачка Бања, број 020-198/20 од 

4.12.2020.године („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, број 67/20), у члану  1., мењају се  тачка 1. 

и  2., тако да сада гласе:“ 

1. „Владан Јоцић из Врњачке Бање, 

изабран је за члана Општинског већа 

за област заштите животне средине, 

безбедност грађана и цивилне 

заштите,  на мандатни период од 

четири године. 

2. Драгана Нешић из Врњачке Бање, 

изабрана је за члана Општинског 

већа за област родне равноправности 

и популационе политике, на 

мандатни период од четири године.“ 

 

Члан 2. 

 У свему осталом Решење из члана 1. овог 

Решења остаје непромењено. 

 

Члан 3. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања.'' 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-13/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

45. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.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. 1/21-пречишћен 

текст) и чл. 68., 69. и 73. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'' бр. 1/21-пречишћен текст), 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Одбора за 

демографију, популациона питања  

и друштвени дијалог 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У Одбор за демографију, популациона 

питања и друштвени дијалог Скупштине 

општине Врњачка Бања, именују се: 

За председника: 

1.Драган Богдановић 

 

за заменика председника: 

2. Милан Стојковић 

за чланове 

3.Јасна Пајић 

4.Јовица Миловановић 

5.Драгутин Лековић 
 

Члан 2. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.1/21-пречишћен текст). 
 

Члан 3. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-10/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

46. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.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. 1/21-пречишћен 

текст) и чл. 68., 69. и 73. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'' бр. 1/21-пречишћен текст), 

донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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о разрешењу и именовању заменика 

председника и члана Одбора за управљање, 

коришћење  

и заштиту природних ресурса 

 Скупштине општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

Разрешава се дужности заменика 

председника Одбора за управљање, коришћење 

и заштиту природних ресурса Скупштине 

општине Врњачка Бања: 

 1.проф.Оливера Крунић 

 

Разрешава се дужности члана Одбора за 

управљање, коришћење и заштиту природних 

ресурса Скупштине општине Врњачка Бања: 

 1.Светомир Николић 

 

Члан 2. 

У Одбор за управљање, коришћење и 

заштиту природних ресурса Скупштине 

општине Врњачка Бања, именујe се: 

За заменика председника: 

1.Светомир Николић, 

 

За члана Одбора за управљање, 

коришћење и заштиту природних ресурса 

Скупштине општине Врњачка Бања, именујe се: 

2.Миодраг Вушовић. 
 

Члан 3. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.1/21-пречишћен текст). 
 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-11/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

47. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

4.седници одржаној дана 29.1.2021.године, на 

основу чл. 116. и 117.Закона о основама система 

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

бр.88/17, 27/18, 10/19 и 6/20)  и чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број 1/21-пречишћен тект), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању чланова Школског 

одбора Угоститељско-туристичке школе са 

Домом ученика Врњачка Бања 

 

      I 

Разрешава се: 

1. Марија Вукашиновић дужности 

члана  Школског одбора 

Угоститељско туристичке школе са 

Домом ученика Врњачка Бања, због 

наступања  услова из из чл.117.став 

3.тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'', бр.88/17) односно 

због престанка основа по којем су 

именоване. 

 

II 

 Именује  се  

1. Нада Николенџић  за члана  

Школског одбора Угоститељско 

туристичке школе са Домом ученика 

Врњачка Бања, испред Савета 

родитеља. 

 

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.'' 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-141/20 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

48. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 4. 

седници, одржаној дана 29.1.2021.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 



 Страна 23     -   Број  4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.1.2021. године 

  

 
 

својини општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 

текст), 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 и 

 5. Дејан Шпировић, члан. 

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-16/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

49. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 4. 

седници, одржаној дана 29.1.2021.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.7.став 3. Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењуствари у јавној својини 

општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 

Врњачка Бања», бр.72/20) и чл.40. став 1. тачка 38. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен 

текст) донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању председника, заменика 

председника  и чланова Комисије за спровођење 

поступка прибављања, располагања, управљања 

и коришћења ствари 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. Ана Пецић, председник 

 2. Иван Грађанин, члан 

 3. Катарина Маслак, заменик члана 

 4. Наташа Трифуновић, члан и 

 5. Оливер Милић, заменик члана. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије из чл.1. овог решења је 

да спроводи поступке располагања стварима 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) и Одлуком о 

прибављању, располагању, управљању и 

коришћењуствари у јавној својини општине 

Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања», 

бр.72/20) 

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. 
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Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-15/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

50. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 4. 

седници, одржаној дана 29.1.2021.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. 94. и 99. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", 

бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-

одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-

др.закон и 9/20), чл.20. Одлуке о грађевинском 

земљишту општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања, бр. 72/20)  и чл.40. став 

1. тачка 38. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-

пречишћен текст) донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању председника  и чланова Комисије 

за грађевинско земљиште општине Врњачка 

Бања 

 

Члан 1. 

 У Комисију за грађевинско земљиште 

општине Врњачка Бања, именују се: 

 

 1. Гордана Кнежевић, председник 

 2. Александар Миљаковић, члан 

 3. Дејан Шпировић, члан и 

 4. Тијана Богдановић, члан. 

 

Члан 2. 

 Задатак Комисије из чл.1. овог решења је 

да спроводи поступке располагања 

грађевинским земљиштем у јавној својини 

(прибављање и  отуђење) и  давања грађевинског 

земљишта у јавној својини у закуп. 

 Ближи услови за  спровођење поступака из 

претходног става овог члана, регулисани су 

Одлуком о грађевинком земљишту општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања, бр. 72/20).  

 

Члан 3. 

 Мандат Комисије траје 4 године. 

 Мандат 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. 

Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-9/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

51. 

На основу чл.146. став 3 Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст), а на 

кон срављења са изворником текста, врши се 
 

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 У члану 1. Одлуке о изменама и 

допунама Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл.лит општине Врњачка Бања“, бр.72/20), а 

на основу сравњења са изворником текста врши 

се измена, тако да сада гласи: 

„У чл. 40.  Статута општине Врњачка 

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

12/19), после тачке 37., додаје се тачка 37а), а 

после тачке 38, додају се тачке 38а) и 38б) које 

гласе:  

 '' 37а)  доноси акт о покретању поступка 

о прибављању, отуђењу и давању у закуп 

непокретности у јавној својини општине; 

 38а) одлучује о прибављању 

непокретности у јавну својину путем размене и 

изградњом објекта у складу са законом и другим 

подзаконским актима;  
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 38б) одлучује о отуђењу непокретности 

из јавне својине путем расходовања и рушења 

објекта, у складу са законом и другим 

подзаконским актима;''. 
 

Члан 2. 

 Ову исправку објавити  у ''Службеном 

листу општине  Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-208/20 од 29.1.2021.год. 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

Саша Радисављевић, с.р. 
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