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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
143. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

6.седници, одржаној дана 29.4.2021, на основу 

члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр: 72/09, 81/09 – 

исправка, 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 и 37/19) 

и члана 40. став 1. тачка 5. Статута Општине 

Врњачка Бања („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, бр: 12/19),  донела је      

               
ОДЛУКУ 

о доношењу Плана детаљне регулације „X3“                                                    

       

Члан 1. 

              Доноси се План детаљне регулације 

„X3“ ( у даљем тексту План). 

                                        

Члан 2. 

              Планом генералне регулације Врњачке 

Бање („Службени лист општине Врњачка Бања“, 

бр: 27/2016) обухваћена је зона „ПДР X3“ (0,82 

ha), односно простор између Врњачке улице и 

улице Хероја Чајке, између виле „Емилија“, 

Хотела “Александар”, Хотела “Променада” и 

објекта старе летње позорнице, у зони хотели 3 

– „X3“. 

 

Члан 3. 

              Елаборат Плана детаљне регулације 

„X3“, израђен је од стране Општинске стамбене 

агенције Општине Врњачка Бања и саставни је 

део ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

              Текстуални део Плана се објављује у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

Члан 5. 

              Аутентично тумачење Плана даје 

Скупштина општине по претходно прибављеном 

мишљењу Комисије за планове Општине 

Врњачка Бања. 

              Мишљења у вези примене Плана даје 

Комисија за планове општине Врњачка Бања, по 

претходно прибављеном мишљењу обрађивача 

Плана.  

 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 350-173/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

 

144. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

6.редовној  седници одржаној дана 

29.4.2021.године, на основу члана 97. став 6. 

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 1/21-пречишћен текст),  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, 2/20 и 67/20),  у 

чл.13.ставу 2. мења се алинеја 2., тако да сада 

гласи: 

„  -  у 36 месечних рата уз усклађивање рата, на 

месечном нивоу, са индексом потрошачких цена 

према подацима  Републичког завода за 

статистику. За доцњу у отплати доспелих рата 

обрачунаваће се затезна законска камата о чему 

ће се старати организациона јединица 

Општинске управе надлежна за послове 

финансија.“. 

 У чл.13.став 3. у тачки 1 брише се реч 

„или“. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVII – БРОЈ  25– ВРЊАЧКА БАЊА –    29.4.2021. ГОДИНЕ 
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У чл.13.став 3. брише се тачка 2.  

         
Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Врњачка Бања''.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 35-1/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

145. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

на 6.седници одржаној 29.4.2021. године, на 

основу чланова 53а, 60 и 135. Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 72/09...) и члана 40. 

Статута општине Врњачка Бања  

(„Службени лист општине Врњачка Бања” 

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

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ИЗМЕНУ У ИЗВОЂЕЊУ  

ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

ЛОКАЦИЈИ АКВА ПАРК „ РАЈ“ НА 

КП.БР.  

519 КО ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1 

 Овом одлуком даје се сагласност 

закупца Амига аква доо Београд, 

ул.Народних Хероја бр.42, Нови Београд, за 

измену у извођењу грађевинских радова на 

локацији Аква парк „Рај“  на кп.бр.519 КП 

Врњачка Бања које су настале током 

извођења радова за које су издати 

локацијски услови од стране надлежног 

органа Општине заведених под бројем: 

ROP-VBN-25057-LOCH-2/20017 од 

01.09.2017.год, и издате Грађевинске 

дозволе број: ROP-VBN-6934-CPI-1/2018 од 

12.04.2018.год, 

 

Члан 2. 

Измене се односе на следеће: 

 

- Предвидети фазну изградњу на 

предметној локацији и сходно томе 

са одвојеним одобрењима за 

изградњу односно Грађевинским 

дозволама 

- Укидање предвиђене пешачко 

бициклистичке стазе на западном 

ободу кп.бр.519 КО Врњачка Бања, 

- Објекат 01 – Билетарница, 02-

Обезбеђење, 04-Управна зграда, 

третирати као целину, повезати 

заједничком надстрешницом, испод 

којих треба формирати простор који 

ће се користити за свлачионице и 

гардеробе корисника без измене 

основног габарита објекта на који 

начин се добија подрумска етажа без 

промене терена према 

Урбанистичком пројекту, 

- Извршити померање два пешачка 

моста (М2 и М1) са првобитног 

положаја од којих је један од њих 

прилагођен за коришћење особа са 

инвалидитетом (5% нагиб), 

- Предвидети изградњу новог објекта – 

09-јавни тоалет који би био доступан 

са Олимпијске улице  корисницима 

услуга објекта Аква парка, 

- У комплексу предвидети и два 

монтажна објекта за продају 

прехрамбених артикала (објекат 10 и 

11), 

 

Члан 3. 

Измене из чл.2 ове Одлуке 

верификоваће се кроз измену Урбанистиког 

пројекта који је урађен од стране Дирекције 

за планирање и изградњу ЈП у складу са 

Идејним пројектом који је био саставни део 

конкурсне документације, изузев ако се 

Комисија за планове општине Врњачка 

Бања и Општинска стамбена Агенција као 

правни следбеник Дирекције за планирање и 

изградњу ЈП  (као обрађивач Урбанистичког 

пројекта) изјасне да за измене наведене у 

чл.2., није потребна измена Урбанистичког 

пројекта. 

 

Члан 4. 

По спроведеном поступку 

прописаном овом Одлуком, приступиће се 

закључењу  Анекса уговора бр.110-146/15  

од 28.05.2015.год, сходно чл.16 став 2., 

истог. 
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 350-172/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

146. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

6.седници одржаној дана 29.4.2021. 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. 1/21-пречишћен текст), донела је  

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о монтажним објектима 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 67/20), у 

чл.5. мењају се ставови 5. и  6. тако да сада 

гласе:  

„На површинама у власништву других 

лица киосци, тезге и пултови се постављају 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, планираним за друге 

намене, односно планираним 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,  најдуже на период од 10 година, који 

период може бити краћи у случају привођења 

површина намени.“ 

 

Члан 2. 

У Одлуци о монтажним објектима 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 67/20), у 

чл.49. мења се тачка 1. тако да сада гласи:  

„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 објекти цилиндричног облика, 

пречника 0,8м и висине 2,8 м.“ 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на правну снагу 8-ог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 353-34/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

147. 

Скупштина општине Врњачка Бањана 

својој редовној 6. седници, одржаној дана 

29.04.2021. год на основу чл. 4 став 2.и 3.Одлуке 

о монтажним објектима ("Сл. листопштине 

Врњачка Бања", бр. 67/20) и 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 МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

И МОБИЛИЈАРА 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

 

Члан 1. 

 Овом Допуном врши се измена и допуна 

Плана општег распореда места за постављање 

монтажних објеката и мобилијара на јавним 

површинама („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

број 14/21), тако што: 

 

Члан 2. 

У чл. 2. Локација бр. 1: „СНЕЖНИК“ 

додаје се алинеја 4., која гласи: 

- 1 типскa тезгa за продају аутентичних бањских 

сувенира означене СУВ2 у граф. Прилогу 

 

Аутентични бањски сувенири треба да 

репрезентују Врњачку Бању као елитно 
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туристичко место, морају поседовати следеће 

карактеристике: 

- дизајн који јасно асоцира на Врњачку Бању и 

прати њену туристичку понуду, 

-фине завршне обраде са препознатљивим 

апликацијама Врњ. Бање (штампа или гравура),  

- штампа или гравура на сувениру морају бити 

израђени педантно и квалитетно, 

- сувенири који представљају макете 

туристичких знаменитости Врњачке Бање (Мост 

љубави, Римски извор, Парковски павиљон, 

Бањска чесма...) морају их најверније 

приказивати. 

Поред ових сувенира аутентични сувенири могу 

бити и они са националном тематиком (чутуре, 

бурићи, буклије...), али уз обавезне апликације 

Врњачке Бање. 

За добијање одобрења за продају аутентичних 

бањских сувенира могу конкурисати 

предузетници или правна лица који испуњавају 

следеће услове: 

- да су регистровани за производњу и продају 

сувенира (најмање годину дана). 

- да су у поступку заштите аутентичности неких 

од својих производа. 

 

У чл. 2. Локација бр. 2: „СРБИЈА“ 

мења се алинеја 2., која сада гласи: 

- 2 типске тезге за продају аутентичних бањских 

сувенира означене као СУВ1 и СУВ4 у граф. 

Прилогу 

 

Аутентични бањски сувенири треба да 

репрезентују Врњачку Бању као елитно 

туристичко место, морају поседовати следеће 

карактеристике: 

- дизајн који јасно асоцира на Врњачку Бању и 

прати њену туристичку понуду, 

-фине завршне обраде са препознатљивим 

апликацијама Врњ. Бање (штампа или гравура),  

- штампа или гравура на сувениру морају бити 

израђени педантно и квалитетно, 

- сувенири који представљају макете 

туристичких знаменитости Врњачке Бање (Мост 

љубави, Римски извор, Парковски павиљон, 

Бањска чесма...) морају их најверније 

приказивати. 

Поред ових сувенира аутентични сувенири могу 

бити и они са националном тематиком (чутуре, 

бурићи, буклије...), али уз обавезне апликације 

Врњачке Бање. 

За добијање одобрења за продају аутентичних 

бањских сувенира могу конкурисати 

предузетници или правна лица који испуњавају 

следеће услове: 

- да су регистровани за производњу и продају 

сувенира (најмање годину дана). 

- да су у поступку заштите аутентичности неких 

од својих производа. 

 

У чл. 2. Локација бр. 4: „Вила САН“ 

мења се алинеја 2., која сада гласи: 

-1 тезга за продају цеђеног воћа, димензија 

1,0х2,0м, означене ознаком Цв у графичком 

прилогу.  

 

Члан 3. 

У чл. 15. Локација бр. 2: „СРБИЈА“ 

мења се ст. 3. алинеја 5., која сада гласи: 

-На локацији „Србија“, на месту изнад простора 

предвиђеног за ЛФ, предвиђена је површина за 

постављање монтажног садржаја површине 

950м2, висине око 55 метара и пречника точка 

око 50м, означеног као „Панорамски точак“ у 

графичком прилогу Плана. 

 

У чл. 15. Локација бр. 7: „ФОНТАНА” 

мења се алинеја 1., која сада гласи: 

- На локацији испод „Хотела Железничар“ ка 

Павиљону у главном Бањском парку предвиђен 

је простор за постављање препрека на дрвећу 

(забавно-рекреативни полигон за све узрасте и 

категорије, где се посетиоци парка могу 

опробати у преласку преко платформи, висећих 

мостова, гелендера, греда и разних других 

препрека на дрвећу, на 4-8м висине, при чему су 

осигурани професионалном опремом.) под 

називом „Авантура-парк на дрвећу“  250м2 и 

постављање Мини голф терена 1960м2 на 

зеленим површинама између стабала. 

 

Члан 4. 

У чл. 22. став 1. тачка 14. се брише: 

 

 Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Сл.листу општине Врњачка 

Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 353-35/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

148. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 6.редовној седници одржаној дана 

29.4.2021..године, на основу чл.115.став 2. 

Одлуке  о општем уређењу Врњачке Бање и 
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одржавању јавне чистоће паркова, зелених и 

рекреационих површина и шетних стаза 

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

11/17-пречишћен текст и 18/18) 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 Одлуку о изменама 

и допунама Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката 

за оглашавање и рекламирање на јавним 

местима 
       

I. 

Даје се сагласност на Одлуку о 

изменама и допунама Плана распореда 

места за постављање билборда и посебних 

објеката за оглашавање и рекламирање на 

јавним местима, који је донео Одсек за 

урбанизам, еколошке и имовинско правне 

послове Општинске управе општине 

Врњачка Бања, број 351-141/21 од 

27.4.2021.године, с тиме да се изврши 

исправка техничке грешке у чл.4, у 

табеларном делу, где треба да стоји: 

„Кружни ток код маркета ТЕА (Ј13-24), 

Променада Швајцарија (Ј25-27), Променада 

Гоч (Ј28-29). 
 

II. 

 На основу ове сагласности, текст 

Одлуке о изменама и допунама Плана  

распореда места за постављање билборда и 

посебних објеката за оглашавање и 

рекламирање на јавним местима ће се 

објавити у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

III. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 351-141/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

149. 

Скупштина општине Врњачка Бања ,на 

основу чл. 26 и 27. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

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

95/2018 и 153/20), 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 и 37/19),чл.3.Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 

РС'', бр.16/18),чл.11.и 89.и 93. Одлуке о 

грађевинском земљишту Општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',бр.72/20,4/21 и 14/21) и чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

ВрњачкаБања'', бр.1/21) и иницијативе 

Општинске стамбене агенције бр.46-581/21 од 

20.04.2021.,год.,доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

КП БР.29/11 КО ВРЊАЧКА БАЊА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак  

прибављања у јавну својину Општине Врњачка 

Бања дела  кп.бр. 29/11,у површини од 8860 

м2,која има укупну површину 27139м2,уписане 

у листу непокретност број 6660КО Врњачка 

Бања,као приватна својина ''Интерклима'',ДОО 

из Врњачке Бање,путем непосредне погодбе,за 

потребе уређења површине јавне намене. 

 

Члан 2. 

Део парцеле која се прибавља,у пов.од 

8860м2 издвојиће се у поступку препарцелације 

који се има спровести пред надлежним 

службама одмах по ступању на снагу ове 

одлуке. 

 

Члан 3. 

Поступак непосредне погодбе, сагласно 

Закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које 

уређују ову област спровешће Комисија 

формирана решењем Скупштине општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања 

'',бр.4/21) 

Средства за прибављање непокретности 

из чл.1.ове Одлуке је потребно обезбедити у 
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буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину,а 

према тржишној вредности утврђеној од стране 

надлежне комисије  Пореске управе –акт бр.46-

75/21 од 21.4.2021.године, у вредности од 

3.000,00 дин по м2. 

Члан 4. 

Разлози за спровођење поступка 

прибављања непокретности из чл. 1. Ове Одлуке 

у поступку непосредне погодбе садржани су у 

чињеници да је предметна парцела неопходна за 

проширење фудбалског терена у Врњцима,због 

чега се прибављање не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда.Оправданост и целисходност 

прибављања наведене кат.парцеле у јавну 

својину Општине непосредном погодбом 

садржана је у потреби уређења површине јавне 

намене а што представља остварење интереса 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 5. 

Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе,Комисија доставља Скупштини 

општине записник са предлогом решења о 

прибављању непокретности у јавну својину које 

ће садржавати све елементе прописане важећим 

законским прописима који уређују ову материју,  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-75/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

150. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

на 6.редовној седници одржаној дана 

29.4.2021.године, на основу чл.93.Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07, 83/14 -др. закон, 101/16-др. закон и 

47/18),  чл.11. Статута општине Врњачка 

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

бр. 1/21-пречишћен текст),  чл.85. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.1/21-пречишћен текст)  и на основу 

сагласности Министарства државне управе 

и локалне самоуправе бр.015-05-17/2021-24 

од 31.3.2021.године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању назива „Мост Олимпијаде III 

доба“ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђује назив 

моста „Мост Олимпијаде III доба“. 

„Мост Олимпијаде III доба“ налази се 

на кп.бр. 2124/5 КО Врњачка Бања, на 

потесу Стадиона малих спортова „Коцка“, 

између кп.бр. 583/2 и 2143 све у КО 

Врњачка Бања.   

 „Мост Олимпијаде III доба“ се 

простире преко корита Врњачке реке почев 

од објекта на кп.бр. 583/2 КО Врњачка Бања 

па до почетка улице на кп.бр.2143 КО 

Врњачка и као такав чини препознатљив део  

Врњачке Бање. 

. 

Члан 2. 

Давање назива мосту „Мост 

Олимпијаде III доба“ из чл.1.ове одлуке, 

садржано је  у чињеници да је се ова 

манифестација дужи низ година одржава у 

Врњачкој Бањи и чињеници да се наведени 

мост налази у непосредној близини 

спортских објеката на којима се одржава 

највећи број спортских догађаја који се 

организују приликом одржавања исте. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 

од дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-65/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

151. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

6. редовној седници одржаној дана 29.4.2021. 

године, на основу чл. На основу члана 12. 

Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 

17/19), чл. 20. и 32. Закона о локалној 

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

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

47/2018), чл. 40. Статута општине Врњачка Бања 
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(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 1/21), и 

Правилника о садржини и начину израде 

програма развоја туризма („Службени гласник 

РС“, број 86/2020) доноси  

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  

ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 2021-2025 

 

Основне одредбе 

Члан 1.   

Приступа се процесу израде Програма 

развоја туризма општине Врњачка Бања 2021-

2025. ( у даљем тексту: Програм) у свему према 

Закону о туризму („Службени гласник РС”, број 

17/19 и Правилнику о садржини и начину израде 

програма развоја туризма („Службени гласник 

РС“, број 86/2020). 

Члан 2.   

Циљ израде Програма из чл. 1. ст. 1. ове 

Одлуке је да се туризму приступи стратешки, не 

само кроз економске показатеље, већ и кроз 

мултипликативне ефекте које туризам има на 

укупан друштвено-социјални развој, локални и 

регионални развој, на развој културе и 

образовања, унапређење животне средине и на 

развој комплементарних делатности (трговине, 

пољопривреде, грађевинарства и др.). 

Произилазећи из свега горе наведеног, 

констатована је потреба да се стратешки развој 

туризма на територији општине Врњачка Бања 

усклади са препорукама и оквирима развоја 

туризма Републике Србије до 2025. године.  

Носиоци одговорности за израду Програма 

Члан 3.  

Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењем формира Тим за израду 

Програма, којим ће се формализовати састав и 

надлежности истог.  

Програм развоја туризма јединица 

локалне самоуправе се пре доношења Одлуке о 

његовом усвајању доставља ресорном 

Министарству за туризам на претходно 

мишљење. 

Јавна расправа 

Члан 4.      

Спровођење јавне расправе о Нацрту 

Програма вршиће се у складу са Правилником о 

поступку и начину спровођења јавне расправе у 

поступку припрема одлука и других аката („Сл. 

Лист Општине Врњачка Бања“, бр. 13/2018), 

односно тада важећим правним актом који 

регулише поступак, начин и органе задужене за 

спровођење јавне расправе. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 5.  

Стручне и административне послове за 

Тим за израду Програма обављаће 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за локални економски развој. 

 

Члан 6.   

 У сврху обавештавања јавности, на 

званичном сајту општине формираће се посебан 

банер у вези са Програмом, у оквиру којег ће се 

јавности стављати на увид све информације о 

томе у којој се фази процеса израде налази 

Програм, почев од обавештења о отпочињању 

израде наредног дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке, повезане вести и припадајући 

документи, усвојен Програм, као и извештаји о 

спровођењу Програма. 

Члан 7.   

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 332-275/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

152. 

На  6. седници Скупштине општине 

Врњачка Бања одржаној 29.4.2021.године, а на 

основу чл. 41. Закона о запошљавању и 

осигурању за случај незапошљености („Сл. 

гласник РС”, бр. 36/09), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 1/21), уз прибављено мишљење 

Локалног савета за запошљавање од 22.04.2021. 

године, донета је  

О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. 

ГОДИНУ  
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Члан 1.  

Усваја се Локални акциони план 

запошљавања општине Врњачка Бања за 2021. 

годину (у даљем тексту: ЛАПЗ). 

Члан 2.   

ЛАПЗ представља инструмент 

спровођења активне локалне политике 

запошљавања у 2021. години и усклађен је са 

циљевима Стратегије запошљавања у Републици 

Србији за период од 2021. до 2026. године, 

Стратегије одрживог развоја 2013-2023. године 

и Локалног акционог плана за младе 2020-2025. 

године.   

Члан 3.  

ЛАПЗ je идентификоваo проблемe, 

препознаo групe са натпросечним ризиком од 

незапослености и дизајнираo мерe активне 

политике запошљавања којима ће се деловати на 

узроке проблема и смањити разлике у погледу 

ризика незапослености. 

Члан 4.   

Праћење и оцену ефеката програма и 

мера овог акционог плана вршиће Локални савет 

за запошљавање. 

Члан 5.   

Обавезују се сви носиоци активности на 

спровођењу ЛАПЗ-а да по окончању 

активности, односно захтеву Локалног савета за 

запошљавање, доставе коначне, односно 

периодичне извештаје о реализацији тих 

програма и мера. 

Члан 6.     

ЛАПЗ је саставни део ове Одлуке и биће 

објављен на званичном сајту Општине Врњачка 

Бања. 

Члан 7.   

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Сл. листу Општине 

Врњачка Бања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1031/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

153. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 6.редовној седници одржаној 29.4.2021. 

године, чл. 1. Закона о сахрањивању и 

гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 

24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 

67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 120/2012 

- одлука УС и 84/2013 - одлука УС), и чл. 40 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

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

пречишћен текст), донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  

 

Члан 1. 

У Одлуци о сахрањивању и 

гробљима на територији општине Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 21/14- пречишћен текст и 22/16), 

после члана 53. додају се: део под називом 

„VI ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ“ и испод назива 

члан 53а, који гласи: 

 

„Одредбе из чл.8., 13., 17., 21., 22., 

23., 24. и 25. ове Одлуке неће се 

примењивати на неуређена гробља“ 

 

Члан 2. 

 У истој одлуци додаје се члан 53б, 

који гласи: 

 

„Неуређена гробља на територији 

општине Врњачка Бања налазе се на 

територији Месних заједница:  

-Вранеши, 

-Врњци, 

-Вукушица, 

-Станишинци, 

-Грачац, 

-Ново Село, 

-Отроци, 

-Подунавци, 

-Рсавци, 
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-Руђинци, 

-Штулац,  

 Као и у насељеним местима Липова и 

Гоч.“ 

  

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном. 

листу општине Врњачка Бања''.                 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 512-2/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

154. 

На основу члана 32 став 1 тачка 6, 

члана 20 став 1 тачка 8 Закона о локалној 

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

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

члана 63 Закон о ефикасном коришћењу 

енергије („Сл.гласник РС“, бр.25/13) и чл.40. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

Општине Врњачка Бања'',  бр. 1/21-

пречишћен текст),  Скупштина општине 

Врњачка Бања на 6.седници, одржаној 

29.4.2021.године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ 

АКТИВНОСТИ И МЕРА УНАПРЕЂЕЊА 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА 

ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА, СТАНОВИМА 

И СТАМБЕНИМ И ЈАВНИМ ЗГРАДАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се 

бесповратна додела средстава за 

суфинансирање појединачних пројеката 

енергетске санације породичних кућа, 

станова, стамбених и јавних зграда (удаљем 

тексту: објекат), које општина Врњачка 

Бања може суфинансирати у складу са 

расположивим средствима у буџету, у циљу 

унапређења процеса енергетске транзиције 

на територији општине Врњачка Бања (у 

даљем тексту: Општина). 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој 

Одлуци имају следеће значење: 

Енергетска транзиција је процес 

преласка са система у коме се доминантно 

користе конвенционални (необновљиви) 

извори енергије, на систем заснован на 

коришћењу обновљивих извора енергије 

који подразумева и увођење мера за уштеду 

енергије и њено ефикасно коришћење. 

Кључни елементи енергетске 

транзиције су: примена мера енергетске 

ефикасности, коришћење обновљивих 

извора енергије, заштита животне средине и 

смањење утицаја на климатске промене. 

 

Члан 3. 

Општина ће у 2021.години, кроз мере 

енергетске транзиције суфинансирати део 

трошкова мера и активности на унапређењу 

енергетске ефикасности, у складу са 

финансијским могућностима у буџету, до 

50%, изузев суфинансирања мера и 

активности на јавним објектима када 

проценат средстава из буџета Општине 

може бити и већи од 50%. 

Активности и мере из става 1 овог 

члана, могу се суфинансирати и из буџета 

Републике Србије и других извора. 

 

Члан 4. 

 У складу са овом Одлуком, могу се 

суфинансирати мере и активности 

унапређења енергетских својстава објеката 

ради смањења негативних утицаја на 

животну средину (услед нерационалне 

потрошње енергије и емисије штетних 

гасова), и то: 

 

А.Унапређење термичког омотача зграде, 

односно свих елемената зграде који 

раздвајају унутрашњи грејани простор од 

спољашњег простора и негрејаног простора 

зграде, путем: 

 1. замене спољних прозора и врата и 

других транспарентних елемената 

термичког омотача, 

 2. постављања термичке изолације 

зидова, крова, таваница изнад отворених 

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих 

делова термичког омотача према негрејаном 

простору; 
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Б.Унапређење термотехничких система у 

згради путем замене система или дела 

система ефикаснијим системом путем: 

 1. замене постојећег котла 

ефикаснијим котлом (грејач простора или 

комбиновани грејач), котловима на гас за 

породичне куће и становеу стамбеним 

зградама и котлова или етажних пећи на 

дрвни пелет за породичне куће, 

 2. уградње електронски регулисаних 

циркулационих пумпи, 

 3. опремања извора топлоте 

(радијатора) са термостатским вентилима и 

осталом неопходном арматуром, 

 4. уградње уређаја за мерење предате 

количине топлоте свим појединачним 

потрошачима, 

 5. уградње топлотних пумпи 

(грејачпростора или комбиновани грејач), 

 6. уградње опреме за даљинску 

контролу и аутоматску регулацију рада 

термотехничких система, 

 7. замене постојећих и уградње нових 

ефикасних система за климатизацију, 

 8. замене постојећих или уградње 

нових система за вентилацију са 

рекуперацијом топлоте, 

 9. уградње соларних колектора у 

инсталацију за централну припрему 

потрошње топле воде. 

 

Члан 5. 

 Конкретне мере и активности 

унапређења енергетских својстава објеката 

које ће Општина суфинансирати, корисници 

субвенција, учесници у процесу, поступак 

јавног оглашавања, критеријуми и општи и 

посебни услови, транспарентност поступка, 

праћење реализације мера, извештавање и 

сл., дефинисаће се Правилником који 

доноси Општинско веће за текућу годину. 

 

Члан 6. 

 О реализацији ове одлуке стараће се 

енергетски менаџер Општине Врњачка 

Бања. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1030/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

155. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 6.седници, одржаној дана 

29.4.2021.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.1/21-пречишћен текст), 

донела је   
 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

БЕЛИМАРКОВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Укупан  регистрован основни 

новчани  капитал Јавног предузећа за 

обављање комуналне делатности 

Белимарковац Врњачка Бања је 6.700.000,00 

динара. 

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 2.500.000,00 динара. 

Основ повећања капитала  је 

повећање новим улозима оснивача, а износ 

основног капитала из става 2. овог члана, ће 

се уплатити у року од шест месеци од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања 

је 9.200.000,00  динара.   

 

Члан 3. 
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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 даном  објављивања у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1027/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

156. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

6.седници, одржаној дана 29.4.2021.године, на 

основу чл.99.Закона о планирању и изградњи 

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

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

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

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

9/20),чл.17 и 26.Одлуке о грађевинскоим 

земљишту Општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 72/20,4/21 и 

14/21),Одлуке  о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине oпштине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.4/21), чл.40. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр1/21-пречишћен текст.) и предлога 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О отуђењу к.п.бр.500/65 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу 

 

              1. Отуђује се из јавне својине 

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, 

Вулетић Предрагу из Врњачке Бање,ул.Гочка 

17Б,ЈМБГ0610978780612 као најповољнијем 

понуђачу по спроведеном поступку јавног 

надметања,по огласу објављеном у дневном 

листу „Политика“ од 19.02.2021.године и 

пријави купца бр.46-54/21 од 24.3.2021.године. 

                                Кп.бр.500/65 пов.1815м2 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 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. 

Намена објекта у приземљу је 100% јавне 

функције и пословање, на првом спрату се 

препоручује пословање и јавне функције, а на 

вишим етажама: пословање, становање, 

апартмани, хотели.   

               Обавезе купца коме се отуђује 

грађевинско земљиште је да о свом трошку 

изведе све радове на припремању и опремању 

грађевинског земљишта у оквиру своје парцеле, 

у циљу повезивања објекта са одговарајућим 

системом инфраструктуре, затим, изградњу 

саобраћајних површиана, пешачких 

комуникација, паркинг површина, извођење 

неопходних прикључака на јавну мрежу 

водовода и канализације, уређење слободних 

површина озелењавањем, извођење хидрантске 

мреже и јавне расвете у оквиру парцеле, да са 

надлежним комуналним предузећима и другим 

правним лицима уговори и плати трошкове за 

електродистрибутивну мрежу и објекте, 

телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске 

дистрибутивне системе, мреже и објекте 

гасификације и друго. 

             Рок за привођење намени земљишта је 3 

године, у противном стицалац плаћа општини 

уговорну казну у висини од 10% од 

купопродајне цене.                                                                         

           2.Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

41,354.757,00 динара,постигнутој у поступку 

јавног надметања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини,дана 

29.03.2021. године у ком поступку је утврђена 

купопродајна цена. Уплаћени депозит у износу 

од  1.089.000,00 динара се урачунава у 

купопродајну цену 

            3. О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања,купац  је у  обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 
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дана од дана доношења овог решења  и изврши 

уплату купопродајне цене у року од 30дана од 

дана достављања решења ,у противном иста се 

ставља ван снаге а купац губи право на 

повраћај депозита,сходно чл.31.Одлуке о 

грађевинском земљишту. Средства остварена 

отуђењем представљају приход Општине.                                                          

          4.Уговор о отуђењу у име општине 

потписује Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења решење.                                                                       

          5.Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-8/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

157. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 6. седници одржаној дана 

29.4.2021.године, по разматрању Решења о 

отуђењу кп.бр. 500/65 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу, број 46-8/21 од 

29.4.2021.године, на основу чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист Општине 

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

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

Скупштина општине Врњачка Бања, 

због разлога хитности у остваривању даљих 

инвестиционих улагања на територији 

општине Врњачка Бања, усваја Решење о 

отуђењу кп.бр. 500/65 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу, број 46-8/21 од 

29.4.2021.године, са роком ступања на 

правну снагу, краћим од од рока 

предвиђеним Уставом Републике Србије 

(„Сл.гласник РС“, бр.68/06), који почиње 

наредног дана од дана објављивања 

предметног решења у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-8/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

158. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

6.седници, одржаној дана 29.4.2021.године, на 

основу чл.99.Закона о планирању и изградњи 

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

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

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

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

9/20),чл.17 и 26.Одлуке о грађевинскоим 

земљишту Општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 72/20,4/21 и 

14/21),Одлуке  о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине oпштине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.4/21), чл.40. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр1/21-пречишћен текст.) и предлога 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О отуђењу к.п.бр.500/66 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу 

 

              1. Отуђује се из јавне својине 

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

Врњачка Бања, која је  уписана код Службе за 

катастар непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, 

купцу VBG GRADNJA ,DOO,Ивањица,Саћевац 

179,мБ 21619841,ПИБ112166185 ,као 

најповољнијем понуђачу по спроведеном 

поступку јавног надметања,по огласу 

објављеном у дневном листу „Политика“ од 

19.02.2021.године и пријави купца бр.46-47/21 

од 22.3.2021.године. 

                                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 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. 

Намена објекта у приземљу је 100% јавне 

функције и пословање, на првом спрату се 

препоручује пословање и јавне функције, а на 

вишим етажама: пословање, становање, 

апартмани, хотели.   

               Обавезе купца коме се отуђује 

грађевинско земљиште је да о свом трошку 

изведе све радове на припремању и опремању 

грађевинског земљишта у оквиру своје парцеле, 

у циљу повезивања објекта са одговарајућим 
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системом инфраструктуре, затим, изградњу 

саобраћајних површиана, пешачких 

комуникација, паркинг површина, извођење 

неопходних прикључака на јавну мрежу 

водовода и канализације, уређење слободних 

површина озелењавањем, извођење хидрантске 

мреже и јавне расвете у оквиру парцеле, да са 

надлежним комуналним предузећима и другим 

правним лицима уговори и плати трошкове за 

електродистрибутивну мрежу и објекте, 

телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске 

дистрибутивне системе, мреже и објекте 

гасификације и друго. 

             Рок за привођење намени земљишта је 3 

године, у противном стицалац плаћа општини 

уговорну казну у висини од 10% од 

купопродајне цене.                                                                         

           2.Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од  

99,583,516,00 динара,постигнутој у поступку 

јавног надметања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини,дана 

29.03.2021. године у ком поступку је утврђена 

купопродајна цена. Уплаћени депозит у износу 

од 759.600,00 динара се урачунава у 

купопродајну цену 

            3. О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања,купац  је у  обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 

дана од дана доношења овог решења  и изврши 

уплату купопродајне цене у року од 30дана од 

дана достављања решења ,у противном иста се 

ставља ван снаге а купац губи право на 

повраћај депозита,сходно чл.31.Одлуке о 

грађевинском земљишту. Средства остварена 

отуђењем представљају приход Општине.                                                          

          4.Уговор о отуђењу у име општине 

потписује Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења решење.                                                                       

          5.Решење ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-9/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

159. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 6. седници одржаној дана 

29.4.2021.године, по разматрању Решења о 

отуђењу кп.бр. 500/66 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу, број 46-9/21 од 

29.4.2021.године, на основу чл.40. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист Општине 

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

донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

  

Скупштина општине Врњачка Бања, 

због разлога хитности у остваривању даљих 

инвестиционих улагања на територији 

општине Врњачка Бања, усваја Решење о 

отуђењу кп.бр. 500/66 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу, број 46-9/21 од 

29.4.2021.године, са роком ступања на 

правну снагу, краћим од од рока 

предвиђеним Уставом Републике Србије 

(„Сл.гласник РС“, бр.68/06), који почиње 

наредног дана од дана објављивања 

предметног решења у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-9/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

160. 

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 1/21-пречишћен текст) и члана 50. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'' број 

1/21-пречишћен текст),  на 6. седници одржаној 

29.4.2021године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О измени Решења 

избору чланова Општинског већа општине 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 У Решењу о избору чланова Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.67/20) у члану 2. додаје се 

став 2. Који гласи: 
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„Члан  Општинског већа општине 

Врњачка Бања Владан Чеперковић је на сталном 

раду и остварује право на плату у складу са 

актом којим се уређују плате функционера 

органа Општине Врњачка Бања почевши од 

1.5.2021.године.“ 

 

Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања.'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-67/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

161. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 6.седници, одржаној дана   

29.4.2021.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 Прве измене 

Програма пословања Општинске стамбене 

агенције општине Врњачка Бања за 

2021.годину 

  

1.Даје се сагласност на Прве измене 

Програма пословања  Општинске стамбене 

агенције општине Врњачка Бања за 

2021.годину, који је усвојио Управни одбор 

ове Агенције одлуком бр.400-491/21  од 

6.4.2021.године. 

  

2. Прве измене Програма пословања  

Општинске стамбене агенције општине 

Врњачка Бања за 2021.годину, ступају на 

снагу давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-66/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

162. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

6.седници, одржаној дана   29.4.2021.године, на 

основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18), 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 општине Врњачка Бања (''Сл. 

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

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагланости на Одлуку о разрешењу 

председника Скупштине 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 61/21 од 14.4.2021. године, о разрешењу 

председника Скупштине  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''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-69/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

163. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

6.седници, одржаној дана   29.4.2021.године, на 

основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18), 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 општине Врњачка Бања (''Сл. 

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

пречишћен текст), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагланости на Одлуку о именовању 

председника Скупштине 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 62/21 од 14.4.2021. године, о именовању 

председника Скупштине  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''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-68/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

164. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

6. седници, одржаној дана   29.4.2021.године, на 

основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18), 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 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 давању 

овлашћења председнику Скупштине Друштва да 

потпише Уговор о раду на одређено време са 

директором  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 64/21 од 14.4.2021. године, о давању 

сагласности на Одлуку о давању овлашћења 

председнику Скупштине Друштва да потпише 

Уговор о раду на одређено време са директором   

Регионалног центра за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' доо. 

  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''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-71/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

165. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

6.седници, одржаној дана   29.4.2021.године, на 

основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18), 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 општине Врњачка Бања (''Сл. 

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

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагланости на Одлуку о давању 

сагласности на предлог Уговора о раду на 

одређено време са директором  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 63/21 од 14.4.2021. године, о давању 

сагласности на предлог Уговора о раду на 

одређено време са директором  Регионалног 

центра за управљање комуналним отпадом 

''Регион Краљево'' доо. 

  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''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-70/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 
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166. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

6.седници, одржаној дана   29.4.2021.године, на 

основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16-др.закон и 47/18), 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 општине Врњачка Бања (''Сл. 

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

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагланости на Одлуку о обавези 

чланова друштва на додатне уплате  

Регионалном центру за управљање  комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' ДОО  

  

1.Даје се сагласност на Одлуку 

Скупштине Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом ''Регион Краљево'' доо, 

број 65/21 од 14.4.2021. године, о обавези 

чланова друштва на додатне уплате   

Регионалном центру за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' доо. 

  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''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 9-227/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

167. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 6.седници, одржаној 29.4.2021.године, на 

основу чл. 69., а у вези са чл.3. Закона о 

јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', 

бр.15/16 и 88/19) и  чл.40.ст.1. тачка 12. и 22. 

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 Изменама 

и допунама Ценовника комуналних 

производа и услуга-управљање гробљима и 

сахрањивање ''Врући извори'' Грачац 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о 

Изменама и допунама Ценовника 

комуналних производа и услуга-управљање 

гробљима и сахрањивање ''Врући извори'' 

Грачац, који је усвојио Надзорни одбор ЈП  

''Белимарковац'', који врши функцију 

Скупштине друштва, Одлуком број 619/21 

од 16.4.2021.године. 

  2. Саставни део овог решења је 

Одлука о Изменама и допунама Ценовника 

комуналних производа и услуга-управљање 

гробљима и сахрањивање ''Врући извори'' 

Грачац из тачке 1. овог решења. 

 3.Ценовник из тачке 1. овог  решења 

ступа на снагу давањем сагласности, а ово 

решење ће се објавити  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-995/21 од 29.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

___________________________________ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

168. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.4.2021.године, на основу чл.46 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 

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

47/18), члана 58 Закона о запосленима у 

аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016), Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе 

о критеријумима за разврставање радних места 

и мерилима за опис радних места намештеника 

у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

број 88/2016), члана 28 став 1 тачка 2 Одлуке о 

организацији Општинске управе општине 

Врњачка Бања („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број 27/2016 и 23/17), чл. 59 

Стаута општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“ бр.1/21-пречишћен 

текст и 4/21) и чл.33 Пословника Општинског 
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већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“ бр. 52/20), а на предлог 

начелника Општинске управе општине Врњачка 

Бања, усвојило је 

 

П Р А В И Л Н И К 

O III ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

  

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних места у Општинској 

управи и Општинском правобранилаштву 

општине Врњачка Бања (пречишћен текст бр. 

020-274/16 од 6.11.2019. г.) у чл. 35. у тачки 3. 

„Интерни ревизор“ у делу стручна спрема мења 

се текст и сада гласи: 

„стечено високо образовање из научне, 

односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља Друштвено хуманистичких наука 

из научне области економске или правне науке, 

на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, од-

носно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету.“ 

 

Члан 2. 

У чл. 35. одељак 6.1.3. Одсек за локалну 

пореску администрацију“ тачка 19. „Порески 

инспектор“ мења се у делу број службеника са 

броја „2“ на „3“.  

 

Члан 3. 

У одељку 6.1.5. Одсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско правне послове брише се 

тачка 32. „Службеник на спровођењу прописа 

из области планирања и изградње.“ 

 

Члан 4. 

У одељку 6.1.5. Одсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско правне послове у тачки 

33. „Службеник на пословима спровођења 

планске документације“ у делу опис послова 

пре последње реченице додаје се текст који 

гласи: 

„Учествује у изради локацијских услова за 

енергетске објекте и објекте инфраструктуре, 

проверава испуњеност формалних услова за 

поступање по захтеву, прибавља услове за 

пројектовање, односно прикључење објекта на 

инфраструктурну мрежу, исправе и друга 

документа од имаоца јавних овлашћења. 

Припрема предлог Одлуке о изради или 

неприступању израде стратешке процене 

утицаја за потребе израде планова и програма 

општине по претходно прибављеном мишљењу 

органа надлежног за послове заштите животне 

средине, припрема акта за потребе уступања 

израде документа просторног и урбанистичког 

планирања припрема израду нацрта планског 

документа и прикупља податке прописане 

законом о планирању и изградњи односно 

донетих урбанистичких планова.“ 

 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу“ 

општине Врњачка Бања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-274/16 од 27.4.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

169. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 27.4.2021.год., на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

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

закон, 101/16 – др.закон и 47/18), Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 142/2014, 

68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016,  113/17, 

31/19, 72/19 и 149/21), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2021.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 71/20 и 15/21), члана 59 

Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

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

текст и 4/21), члана 33 Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр.400-978/21 од 

27.4.2021.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.г. („Службени 
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лист општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 

15/21) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06. Буџетске  резерве, функционална  

класификација 160, програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  2.500.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.07.03. Управљање 

добрима од општег интереса и добрима у општој 

употреби у јавној својини (део за путеве и 

површине јавне намене), функционална 

класификација 620, програм 1101 Становање, 

урбанизам и просторно планирање, програмска 

активност 0003 Управљање грађевинским 

земљиштем, економска класификација 425, 

назив економске класификације Текуће 

поправке и одржавање, односно у Финансијском 

плану за 2021.годину, конто 4251 Текуће 

поправке и одржавање. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425- Текуће 

поправке и одржавање. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

978/21 од 27.4.2021.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-978/21 од 27.4.2021.г., за реализацију 

Пројекта обележавања назива и бројева улица и 

кућа. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања.  

Обавезује се Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Општинска стамбена агенције  Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-978/21 од 27.4.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

170. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем  дана 27.4.2021.год., на основу чл.46  

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016, 

113/17, 31/19, 72/19 и 149/20 ), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 71/21 и 15/21), 

члана 59 Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.01/21-

пречишћен текст ), члана 33 Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.52/20) и 

Закључка Општинског већа бр.400-976/21 од 

25.2.2021.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 

15/21) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06. Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште 

услуге јавне управе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства у укупном износу од  320.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 1 

директног корисника јавних средстава 

Скупштине општине, функционална 

класификација 160, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0007 

Функционисање Националних савета 

националних мањина, економска класификација 

423, назив економске класификације Услуге по 

уговору, односно у Финансијском плану за 
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2021.годину економска класификација 423500 

Стручне услуге. 

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

976/21 од 27.4.2021.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Скупштине општине, број 400-976/21 од 

27.4.2021.г. за функционисање Канцеларије за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Општинска управа општине 

Врњачка Бања Одсек за буџет и финансије да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за које су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-976/21 од 27.4.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

171. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној дана 

23.4.2021.год., на основу чл.46 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 

103/2015, 99/2016, 113/17, 31/19, 72/19 и 149/20), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 71/20 и 15/21), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.01/21-пречишћен текст и 4/21), члана 

33 Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.52/20) и Закључка Општинског већа 

бр. 400-938/21 од 23.4. 2021.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 

15/21) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште 

услуге јавне управе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства у укупном износу од  440.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.05.Установа 

Туристичка организација, функционалне 

класификације 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0002 Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације 

Специјализоване услуге, односно у 

Финансијском плану за 2021.годину конто 

424900 Остале специјализоване услуге.  

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге. 

  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

938/21  од 23.4.2021. г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

938/21 од 23.4.2021.г. на име реализације 

сарадње са Агенцијом за маркетинг „ИЛИЈАС“ 

из Београда. 

  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Туристичка организација. 
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Обавезује се Установа „Туристичка 

организација“ да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за које 

су средства додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-938/21 од 23.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 

172. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

23.4.2021.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016, 113/17, 31/19, 72/19 и 149/20), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020.год. 

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

11/20, 54/20 и 68/20), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.1/21-пречишћен текст и 4/21), члана 

33 Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.52/20) и Закључка Општинског већа 

бр.400-9110/21 од 23. 4.2021.године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

           БР. 400-437/21 од 25.2.2021.год. 

 

 

1. Укида се  Решење о употреби средстава 

текуће буџетске резерве бр. 400-437/21 од 

25.2.2021.године, којим су из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 

Бања за 2021.г. („Службени  лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 71/20) којим су у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, глава 4.01.06.  

Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште 

услуге јавне управе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, одобрена  

средства у укупном износу од  1.850.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.07.02. 

Управљање добрима од општег интереса  и 

добрима у општој употреби у јавној својини (део 

за јавну расвету), функционална класификација 

640, програм 1102 Комунална делатност, 

програмска активност 0001 Управљање 

/одржавање јавним осветљењем, економска 

класификација 511, назив економске 

класификације –Зграде и грађевински објекати, 

односно у финансиијском плану за 2021.годину, 

конто 511200 Изградња зграда и објеката. 

 

2. Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр.400-437/21 од 25.2.2021.год. и укида се 

Решење Општинског већа бр.400-437/21 од 

25.2.2021.год. 

Општинско веће сада доноси Решење о укидању 

Решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве на основу Закључка Општинског већа 

бр. 400-910/21 од 23.4.2021. године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 

буџет и финансије. 

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-910/21 од 23.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 

173. 

Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној дана 

23.04.2021. године, на основу члана 46 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 

закон и 47/2018) члана, 17, 18 и члана 19 Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 
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закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 

– др. закон), члана 22, 23, 24 и члана 26 

Правилника о раду савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/2020), члана 18 Oдлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2021. 

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

71/2020 и 15/2021), члана 8 став 1 тачка 5 и 

члана 17 Правилника о раду савета за 

кординацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/2014), 

члана 59 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општина Врњачка Бања“, бр. 1/2021-

пречишжен текст и 4/21) и члана 33 Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 52/2020), на 

предлог Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања и уз 

позитивно мишљење Агенције за безбедност 

саобраћаја РС бр. П932/2021-4 од 

13.4.2021.године , доноси:  

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

          

I OПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.                       

         Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2021. годину (у даљем тексту: 

Програм)  утврђују се циљеви, скуп мера и 

активности у оквиру кључних области рада 

планиране на годишњем нивоу, рокови, 

финансијска средства и одговорни субјекти за 

спровођење истих, предвиђени законским и 

подзаконским прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на територији општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

         У складу са чланом 17, 18 и чланом 19 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 

- др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020 – др. закон), средства за реализацију 

Програма предвиђена су Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021. годину („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 71/2020 и 

15/2021) у укупном износу од 7.200.000,00 

динара, и биће усмерена за спровођење мера и 

активности у оквиру кључних области рада које 

представљају саставни део овог Програма. 

 

Члан 3. 

         Средства која су планирана по основу 

прихода од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима који су учињени на 

територији општине Врњачка Бања распоређена 

су у буџету општине у оквиру: шифра прогарма 

0701, за финансирање програмске активности 

0005 – Унапређење безбедности саобраћаја, 

редни број позиције 228-231, a иста ће се 

користити у складу са Програмом. 

 

Члан 4. 

         Коришћење наведених средстава из члана 

2 овог Програма биће засновано на принципу 

финансирања програмских задатака из реалних 

извора и у динамици која обезбеђује 

реализацију расхода по утврђеним 

приоритетима Савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања до нивоа 

реализованих прихода. 

 

 

Члан 5. 

         Уколико се приходи не остваре у 

планираном износу, планиране активности 

реализују се према степену приоритета које 

одреди Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања. 

 

Члан 6. 

У складу са чланом 9 ставом 2 тачком 15 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 

- др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 
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128/2020 – др. закон) и чланом 30 Правилника о 

раду савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 8/2020) Програм који је усвојен 

од стране Општинског већа општине Врњачка 

Бања, уз претходно добијено позитивно 

мишљење, координатор доставља Агенцији за 

безбедност саобраћаја Републике Србије путем 

ISA aпликације. 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

           Средства за реализацију дефинисана у 

члану 2 Програма, сходно одредбама члана 18 и 

члан 19 Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 

55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 – одлука УС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018, 

23/2019 и 128/2020 – др. закон), члана 23 

Правилника о раду савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/2020) и чланa 18 

Правилника о раду савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општина Врњачка Бања“, бр. 6/2014), користиће 

се за мере и активности описане у табели: 

 

Област рада Мере Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Проценат 

по 

областима 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Унапређење безбедности 

саобраћајне инфраструктуре са 

становишта пешака 

Реализација 

инфраструктурних 

мера за унапређење 

безбедности пешачког 

саобраћаја у складу са 

анализом стања 

безбедности пешака 

цела година 1.300.000,00 

50 % 

Безбедни путеви у зони школе Пројекат израде 

безбедних путева у 

зони школа и вртића на 

територији општине 

Врњачка Бања 

цела година 1.000.000,00 

Унапређење безбедности 

саобраћаја на индентификованим 

опасним местима  

Израда пројекта  

индентификације 

опасаних места и 

санација 

индентификованих 

опасних места у складу 

са урађеним пројектом 

мај-децембар 1.300.000,00 

РАД САВЕТА 

Накнаде за чланове Савета 
Дневнице члановима за рад 

у Савету 
цела година 650.000,00 

10 % 

Едукација чланова Савета 

Учешће чланова Савета на 

стручним скуповима и 

семинарима (превоз, 

котизација, смештај и др.) 

Савета 

цела година 50.000,00 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

САОБРАЋАЈНОГ 

ВАСПИТАЊА И 

Едукација младих (ученика 

завршних разреда средњих школа) 

учесника у саобраћају 

Едукативна трибина особа 

које су настрадале у 

саобраћајној незгоди 

мај-јул 50.000,00 4 % 

ОБРАЗОВАЊА 
Едукација деце у вишим 

разредима основних школа 

Радионице за децу од 5. до 

8. разреда на тему безбедан 

учесник у саобраћају 

цела година 250.000,00 

ПРЕВЕНТИВНО-

ПРОМОТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ ИЗ 

ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Набавка промотивних материјала 

Набавка промотивних 

материјала за потребе 

едукација учесника у 

саобраћају за ђаке прваке, 

бициклисте, младе, возаче 

теретних возила и старе 

65+ 

мај-октобар 400.000,00 

17 % 

Тренинг безбедне вожње за 

возаче двоточкаша и 

набавка промотивних 

материјала за 

мотоциклисте и мопедисте 

– заштитних кацига за 

мотоциклисте и мопедисте 

јул-август 500.000,00 

Набавка времена 

телевизијског програма и 

штампаних медија за 

емитовање промотивних 

спотова, писање и 

објављивање чланака у 

штампаним медијима и 

праћење активности рада 

Савета 

мај-јун 100.000,00 

Подршка организацији скупа за 

унапређење безбедности 

тракториста 

Подршка у организацији 

активности у оквиру 

манифестације „Прва 

бразда 2021“ 

јул-август 250.000,00 

НАУЧНО 

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У 

ОБЛАСТИ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Анализа стања безбедности 

пешака 

Анализа стања 

безбедности пешака и 

предлог мера за 

унапређење безбедности 

на подручју општине 

Врњачка Бања 

мај-јун 350.000,00 

6 % 

Извештај о анализи стања 

безбедности саобраћаја на 

подручју територије општине 

Сачињавање извештаја 

два  пута годишње у 

складу са Законом 

април-јул 50.000,00 

ТЕХНИЧКО ОПРЕМАЊЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

САОБРАЋАЈНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ И ДРУГИХ 

ОРГАНА НАДЛЕЖНИХ 

ЗА ПОСЛОВЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

Набавка потребне опреме за 

контролу и регулисање саобраћаја 

Набавка опреме, уређаја и 

материјала за контролу и 

регулисање саобраћаја, 

контролу учесника у 

саобраћају и вршење 

саобраћајних увиђаја 

мај-јун 150.000,00 

13 % Набавка потребне 

опреме за случај 

хитног пружања 

помоћи учесницима у 

саобраћајним 

незгодама 

Учешће у набавци 

возила, опреме, 

уређаја и 

материјала за 

случај хитног 

пружања помоћи 

учесницима у 

саобраћајним 

незгодама, на 

месту настанка 

саобраћајне 

незгоде 

новембар 800.000,00 

 

Члан 8. 

           Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2021. годину, ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“, а премењује се 

даном добијања сагласности Агенције за 

безбедност саобраћаја Републике Србије. 

 

Члан 9. 

           Ступањем на снагу овог Програма 

престаје да важи Програм коришћења средстава 

за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2021. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“ бр. 10/21). 

 



 Страна 23     -   Број  25.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.4.2021. године 

  

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 344-85/21 од 23.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

174. 

Одсек за Урбанизам, еколошке и 

имовинско-правне послове општине Врњачка 

Бања, на основу чл. 115. став 2. Одлуке о 

општем уређењу Врњачке Бање и одржавању 

јавне чистоће, паркова, зелених и рекреационих 

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

11/17 –пречишћен текст и 18/18), чл.39. –44. 

Закона о оглашавању (''Сл.гласник РС'' бр. 6/18) 

и чл.48. Закона о путевима (''Сл.гласник РС'', 

бр.41/18), доноси  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНА РАСПОРЕДА МЕСТА  

за постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним 

површинама 

 

Члан 1. 

 Овом Допуном врши се измена и допуна 

Плана распореда места за постављање билборда 

и посебних објеката за оглашавање и 

рекламирање на јавним површинама 

 („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 72/20), 

тако што: 

 

Члан 2. 

У чл. 4. мења се тач. 2. и сада гласи: 

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.  

Објекти се могу поставити на локацијама 

које су предвиђене у графичком прилогу и то на 

следећим локацијама. 

 

 катастарска 

парцела 

локација власник 

city 

light 
2128/1 

локација 

1caffe di 

milano 

(LED1) 

општина 

локација 2 

између 

Инфо 

центра Т.О. 

и caffe 

,,Гоч,,-два 

ЛЕД city 

light 

(LED2I3) 

локација 3 

изнад баште 

,,Лима 

Бистро,, два 

ЛЕД city 

light (LED 

4I5) 

тотеми 

49/2 Гаспром 

(T1) 

ЈП путеви 

Србије-

општина 

2129/1 Таxi 

PETROL 

(T2) 

ЈП путеви 

Србије-

општина 

151/11 Кнеза 

Милоша 

(T5)-Dacia 

ЈП путеви 

Србије-

општина 

481/2 Кнез петрол 

(T3 I T4) 

ЈП путеви 

Србије-

општина 

 

Члан 3. 

У чл. 7. мења се став 1. и сада гласи: 

Билборди ТИП 1 се могу постављати у 

свему према графичком прилогу  и то на 

следећим локацијама: 
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У чл. 7., после става 1. додаје се став 2. који 

гласи: 

Билборди Тип 2: LED ili LCD се могу 

постављати у свему према графичком прилогу и 

то на следећим локацијама: 

 

редни 

број 

катастарска 

парцела и 

улица 

Обележен 

у 

графичком 

прилогу 

власништво 

1 32/1 дупли, 

ул. Кнеза 

Милоша 

ЛБ1 приватно 

2 487/1, ул. 

Кнеза 

Милоша 

ЛБ2 приватно 

 

Члан 4. 

У чл. 7., испод става Заставе на јарболима 

додаје се списак локација и то: 

 

 катастарска 

парцела 

локација власник 

јарболи 

49/2 Гаспром (J1-

3) 

ЈП 

путеви-

општина 

2129/1 Таxi 

PETROL(J4-

6) 

ЈП 

путеви-

општина 

151/11 Кнеза 

Милоша-

Auto car 

Stanić(J7-9) 

ЈП 

путеви-

општина 

481/2 Кнез 

петрол(J10-

12) 

ЈП 

путеви-

општина 

2130/9, 

390/14, 

390/13 

Кружни ток 

код маркета 

ТЕА(J13-18) 

општина 

583/1 Променада 

Швајцарија 

(Ј19-21) 

општина 

699/7 Променада 

Гоч (Ј22-23) 

општина 

 

Члан 5. 

Члан 9. се мења и сада гласи: 

Одобрење за постављање билборда и 

посебних објеката за оглашавање и рекламирање 

редни 

број 

катастарска 

парцела и 

улица 

Обележен у 

графичком 

прилогу 

власништво 

1.  45/1, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б1 приватно 

 

2.  47/2, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б2 приватно 

 

3.  50/2, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б3 ЈП путеви 

Србије-

општина 

4.  75/6 два 

билборда, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б4 и Б5 ЈП путеви 

Србије -

општина 

5.  192/10, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б6 ЈП путеви 

Србије -

општина 

6.  151/11, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б7 ЈП путеви 

Србије -

општина 

7.  163/5, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б8 ЈП путеви 

Србије -

општина 

8.  153/4, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б9 ЈП путеви 

Србије -

општина 

9.  160/4, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б10 ЈП путеви 

Србије -

општина 

10.  415/13, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б11 ЈП путеви 

Србије -

општина 

11.  474/4, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б12 ЈП путеви 

Србије -

општина 

12.  580/6,   ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б13 

 

приватно 

 

13.  2128/1,  ул. 

Врњачка 

Б14 општина 

14.  720/36, ул. 

Крушевачка 

 

Б15 општина 

15.  52/1, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б16 приватно 

16. 112/3, ул. 

Кнеза 

Милоша 

Б17 приватно 

 укупно 17 

локација 

  



 Страна 25     -   Број  25.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.4.2021. године 

  

 
 

на површинама јавне намене, издаје орган 

општинске управе надлежан за послове 

урбанизма, осим за површине на јавном путу, 

односно поред тог пута, за које одобрење издаје 

управљач путева, под условима прописаним 

Одлуком о монтажним објектима, Одлуком о 

утврђивању висине накнаде за коришћење 

јавних површина, Одлуком о општем уређењу 

Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће, 

паркова, зелених и рекреационих површина и 

овим Планом. 

 

Члан 6. 

Члан 10. се мења и сада гласи: 

 Накнада за постављање средстава за 

оглашавање, утврђује се за свако појединачно 

место према типу објекта за оглашавање у 

складу са Одлуком о монтажним објектима или 

Одлуком о утврђивању висине накнаде за 

коришћење јавних површина. 

 

Члан 7. 

           Задужује се Општинска стамбена 

агенција да у року од 10 дана усклади елаборат  

за све објекте предвиђене овом изменом и 

допуном Планом, односно пројекат изгледа 

истих, услове под којима се постављају, као и да 

изврши њихову визуелизацију у простору, на 

који није потребна сагласност Комисије за 

планове, а на основу кога ће се издавати 

одобрење за постављање. 

 

Члан 8. 

   Задужује се Oдсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско правне послове 

Општинске управе општине Врњачка Бања да 

сачини пречишћен текст Плана распореда места 

за постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним 

површинама у складу са изменама и допунама 

из чл.1. и 2. ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл.листу Општине 

Врњачка Бања“.  

 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ЕКОЛОШКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 35-141/21 од  .04.2021.године 

ШЕФ ОДСЕКА 

Славица Стаменић, с.р. 

_______________________________ 
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