
 

      Општинско веће општине Врњачка Бања на ванредној седници одржаној дана 18.3.2021.године, по 

разматрању предлога аката, на основу чл. 141 Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 01/21), чл. 59 Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'',бр. 01/21-пречишћен текст и 4/21) и чл. 33 Пословника Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“,бр.52/20), усвојило је 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

I 

 

             Општинско веће је у складу са чл. 141 Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 01/21-пречишћен текст) разматрало и предлаже СО да размотри и донесе: 

 

 

1. Ребаланс Oдлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину бр.400-650/21 од 16.3.2021.год. 

  

- Извештај са јавне расправе одржане 18.3.2021.године и 

- Мишљење Одсека за буџет и финансије  бр.400-661/21 од 18.3.2021.године. 

 

       Веће je утврдило предлог првог Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину бр. 

400-650/21 од 16.3.2021.год., сагласно члану 42. Закона о буџетском систему, па предлаже СО да тако 

утврђен предлог усвоји у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца предлаже Зорана Дунића, 

руководиоца Одсека за буџет и финансије. 

 

        Веће предлаже СО да усвојени Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021.годину ступи 

на снагу наредног дана од дана објављивања из разлога предузимања даљих активности од стране корисника 

буџетских средстава на које се ова одлука односи. 

 

II 

 

             Општинско веће је у складу са чл. 141 Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 01/21-пречишћен текст) разматрало и предлаже СО: 

 

Да размотри и донесе: 

 

1. Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине непосредном погодбом сувласнику кп 

бр.672/7 КО Липова (Радовић) у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Славицу 

Стаменић, руководиоца Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове 

 

2. Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине непосредном погодбом сувласнику кп 

бр.67/5КО Врњачка Бања (Јанковић, Савић) у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца 

одређује Славицу Стаменић, руководиоца Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове 

3. Одлуку о начину и поступку давања у закуп непокретности, у јавној својини јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања у тексту предложеном као у материјалу и за 

известиоца одређује Сашу Радисављевић, секретара СО и Ивана Дуњића, директора ЈП, 

4. Одлуку о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања Врњачка Бања 

Установи „Спортски центар“ Врњачка Бања у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца 

одређује Славишу Пауновића, начелника Општинске управе 

5. Одлуку о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији општине Врњачка Бања у тексту предложеном као у материјалу и за 

известиоца одређује Живорада Јаћимовића, руководиоца Одсека за привреду и друштвене делатности 



6. Одлуке о утврђивању подршке спровођењу мера равномерног развоја општине кроз подстицајна средства за 

земљорадничке и пољопривредне задруге у 2021.години на територији општине Врњачка Бања у тексту 

предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Живорада Јаћимовића, руководиоца Одсека за 

привреду и друштвене делатности 

7. План општег распореда места за постављање монтажних објеката и мобилијара на јаавним површинама у 

тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Бранислава Бежановића, директора 

Општинске стамбене агенције 

 

8. Одлуку о одређивању зона на територији општине Врњачка Бања у тексту предложеном као у материјалу и 

за известиоца одређује Бранислава Бежановића, директора Општинске стамбене агенције 

 

9. Одлуку о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту општине Врњачка Бања у тексту 

предложеном као у материјалу, с тим да се у члан 1 измени тако да гласи:  

„ Тржишну вредност грађевинског земљишта којим се располаже утврђује надлежни порески 

орган.“  

и за известиоца одређује Славишу Пауновића,начелника Општинске управе 

 

 

II 

 

               Општинско веће је у складу са чл. 141 Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 01/21) разматрало и предлаже СО: 

 

 да размотри и усвоји:  

 

-  Извештај раду Установе "Културни центар" Врњачка Бања за 2020.г. који је усвојен одлуком УО 

Установе бр. УО-266 од 25.2.2020.год. на који су мишљење дали Одсек за буџет и финансије бр.400-529/21 

од 10.3.2021.год. и Одсек за привреду и друштвене делатности бр. 400-529/21 од 15.3.2021.год. у тексту 

предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Сашу Миленковића, директора Установе Културни 

центар Врњачка Бања. 

 

-  Извештај о раду установе Народна библиотека " Др Душан Радић" за 2020.годину који је усвојен 

одлуком УО Установе бр.01-206/2021 од 23.2.2021.год. на који су мишљење дали Одсек за буџет и 

финансије бр.400-515/21 од 4.3.2021.год. и Одсек за привреду и друштвене делатности бр. 400-515/21 од 

15.3.2021.год. у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Дејана Лучића, директора 

установе.  

 

-  Извештај о пословању установе "Спортски центар" Врњачка Бања за 2020.г. који је усвојен одлуком 

УО Установе бр.01-132/21 од 1.3.2021.год. на који су мишљење дали Одсек за буџет и финансије бр.400-

554/21 од 8.3.2021.год. и Одсек за привреду и друштвене делатности бр. 400-554/21 од  15.3.2021.год.  у 

тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Душана Радовића, директора Установе. 

 

- Извештај о пословању установе "Туристичка оргаизација" Врњачка Бања за 2020.г. који је усвојен 

одлуком УО Установе бр.163/21 од 12.3.2021.год. на који су мишљење дали Одсек за буџет и финансије 

бр.400-631/21 од 16.3.2021.год. и Одсек за привреду и друштвене делатности бр. 400-631/21 од  

16.3.2021.год.  у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Ивана Трифуновића, 

директора Установе. 

 

-  Извештај о реализацији Програма пословања- рада  и Финансијског плана Установе ПУ „Радост“ за 

2020.г. који је усвојен одлуком УО Установе бр.140 од 26.2.2021.год., на који су мишљење дали Одсек за 

буџет и финансије бр.400-563/21 од 5.3.2021.год. и Одсек за привреду и друштвене делатности бр. 400-

563/21 од  9.3.2021.год., у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Драгану Хаџи 

Ристић, директорку ПУ „Радост“ Врњачка Бања. 

 

-  Извештај о реализацији Програма пословања- рада  и Финансијског плана Установе Центар за 

социјални рад Врњачка Бања за 2020.г. који су усвојени одлукама УО Установе бр.551-77/2021-2 и бр.551-



71/2021-3 од 25.2.2021.год., на које је мишљење дао Одсек за буџет и финансије бр.400-521/21 од 

11.3.2021.год. у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Сандру Николенџић, 

директорку Установе. 

 

-  Извештај о реализацији Програма пословања- рада Општинске стамбене агенције Врњачка Бања за 

2020.г. који је усвојен одлуком УО бр.400-347/21 од 10.3.2021.год., у тексту предложеном као у материјалу 

и за известиоца одређује Бранислава Бежановића, директора. 

 

- Извештај о раду општинске управе за 2019.годину у тексту предложеном као у материјалу и за 

известиоца одређује Славишу Пауновића,начелника Општинске управе 

 

- Извештај о раду општинске управе за 2020.годину у тексту предложеном као у материјалу и за 

известиоца одређује Славишу Пауновића,начелника Општинске управе 

 

- Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Врњачка Бања за 2021. годину у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Зорана 

Дунића, руководиоца Одсека за буџет и финансије 

 

- Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у општине Врњачка Бања у тексту 

предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Љиљану Радаковић, зам. начелника Општинске управе, 

 

 

III 

 

               Општинско веће је у складу са чл. 141 Пословника Скупштине општине Врњачка Бања (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 01/21) разматрало и предлаже СО: 

 

 да размотри и да сагласност на:  

 

- Одлуку Скупштине регионлног центра за управљање комуналним отпадом  „Регион Краљево“ доо 

Краљево о избору председника скупштине друштва у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца 

одређује Гордану Радичевић,  председника Скупштине друштва, 

 

-  Измене Плана и програма пословања  и Програма опште туристичке пропаганде за 2021.годину 

Туристичке организације у тексту предложеном као у материјалу и за известиоца одређује Ивана 

Трифуновића, директора 

 

-  Измене и допуне Ценовника производа и услуга ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ који је усвојен 

Одлуком Надзорног одбора бр.715/1/2021 од 17.3.2021.г.,у тексту предложеном као у материјалу и за 

известиоца одређује Момчила Крстића, директора ЈКП 
 

- Прву измену програма пословања „Врући извори“ д.о.о за 2021.годину у тексту предложеном као у 

материјалу и 

- Одлуку Скупштине једнодомог друштва са ограниченом одговорношћу „Врући извори“ доо Грачац бр. 

151/21 од 26.2.2021. године о усвајању ценовника комуналних производа и услуга – управљање гробљим и 

сахрањивање на који је мишљење дао Одсек за привреду и друштвене делатности бр.38-4/21 од 4.3.2021.год. 

за известиоца одређује Бобана Ђуровића, директора  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-650/21 од  18.марта  2021.год.     

                   

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић 


