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ИЗВОД  ИЗ 

З А П И С Н И К-а 

 

сa ванредне седнице Општинског већа општине Врњачка Бања, одржане дана 18.3.2021. године, у великој сали 

Скуштине општине Врњачка Бања са почетком у 10.00 часова. 

 

  Овај извод из записника сачињен је у складу са чл.31 ст.3  Пословника Општинског већа општине 

Врњaчкa Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.52/20), уз напомену да је ток седнице сниман на хард-диску 

који се чува трајно и који представља оригинални записник са седнице. 

 

  Седници присуствују: Бобан Ђуровић, председник општине и Општинског већа, Иван Џатић, 

заменик председника општине и члан Општинског већа и чланови Већа, Драгана Нешић, Бојан Тасић, Ненад 

Манојловић, Владан Јоцић, Владан Чеперковић, Никола Трифуновић и Душан Стевановић. 

 

 

                       Поред чланова Општинског већа, седници присуствују: Љиљана Радаковић, зам. начелника 

Општинске управе, Саша Радисављевић, секретар СО, Иван Радовић, председник СО Врњачка Бања, Живорад 

Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности, Саша Миленковић, директор Установе 

„Културни центар“, Душан Радовић, директор Установе „Спортски центар“, Иван Трифуновић, директор Установе 

“Туристичка организација“, Бојан Терзић, испред  предшколске установе „Радост“, Сандра Николенџић,  

директорка Центра за социјални рад, Бобан Ђуровић, директор „Врући извори“ доо, Иван Дуњић, директор ЈП 

„Нови Аутопревоз“, Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије, Момчило Крстић, директор ЈКП 

„Бањско зеленило и чистоћа“, Бранислав Бежановић, директор Општинске стамбене агенције, Немања Гмитрић и 

Марија Недовић, испред  ИТ сектора,  Дејан Лучић,  директор библиотеке „Др Душан Радић“, Виолета Костић, 

послови протокола и информисања, Тијана Симић, секретар председника општине, Гордана Радичевић, 

председник Скупштине друштва, Ивана Јовановић, нормативно-правни послови и Бојана Дуњић, шеф кабинета 

предсеника и средства информисања. 

 

  Бобан Ђуровић,  председник општине и члан Општинског већа, отворио је седницу, поздравио све 

присутне,  констатовао да је кворум 9, те да има услова за рад и одлучивање, упознао присутне са дневним редом 

и допунама што је једногласно усвојено. 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Нацрт Одлуке о ребалансу буџета општине Врњачка Бања за 2021.годину –биће достављен накнадно 

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

бр.672/7 КО Липова (Радовић) 

3. Нацрт Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине непосредном погодбом сувласнику кп 

бр.67/5КО Врњачка Бања (Јанковић, Савић) 

4. Нацрт Одлуке о начину и поступку давања у закуп непокретности, у јавној својини јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања 

5. Нацрт Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања Врњачка Бања 

Установи „Спортски центар“ Врњачка Бања 

6. Нацрт Одлуке о одрешивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији општине Врњачка Бања 

7. Нацрт 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 
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8. Давање сагласности на 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 

9. Давање сагласности на одлуку Скупштине регионлног центра за управљање комуналним отпадом  „Регион 

Краљево“ доо Краљево о избору предсеника скупштине друштва 

10. Извештаји о раду установа:  

-Установа Културни центар, 

- Библиотека „Др Душан Радић“, 

-Установа Спортски центар, 

- Установа Туристичка организација, 

- ПУ “Радост“, 

- Центар за социјални рад, 

-Општинска стамбена агенција 

 

11. Извештај о раду општинске управе за 2019.годину 

 

12.Извештај о раду општинске управе за 2020.годину 

 

13. II  Измене и допунаме Правилника  о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и 

Општинском правобранилаштву општине Врњачка Бања 

 

14. Предлог Правилника о обезбеђивању јавности рада органа општине, уносу података, ажурирању, одржавању и 

коришћењу веб презентације 

 

15. Разматрање захтева Установе Спортски центар Врњачка Бања за измештање објекта „Мини пич“ терена 

 

16. Разматрање захтева луна парк „Обилић“ 

 

17. Предлог решења којим се одбија жалба Богдана Вукомановића 

 

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА 

1. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка 

Бања за 2021. Годину  

 

2. Предлог Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у општини Врњачка Бања  

 

3. Прва измена програма пословања „Врући извори“ д.о.о за 2021.годину 

 

4. Измена и допуна Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији 

општине Врњачка Бања  - Биће достављено накнадно 

 

5. Прва измена програма пословања Установе „Туристичка организација“ Врњачка Бања за 2021.годину 

 

6. Измене и допуне Ценовника ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ 

 

7. Нацрт Одлуке о одређивању зона на територији општине Врњачка Бања 
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8. Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту општине ВрњачкА Бања 

 

9. Извештај Дом здравља „Др. Никола Џамић“ 

 

 

Бобан Ђуровић  председник Општине и Општинског већа, ставио је на изјашњавање: 

- записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане телефонским путем, дана 10.3.2021. 

године који су чланови Већа усвојили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

- записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане телефонским путем, дана 4.3.2021. 

године који су чланови Већа усвојили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-  записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 25.2.2021. године који су чланови 

Већа усвојили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-   записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 11.2.2021. године који су 

чланови Већа усвијили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-    записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 8.2.2021. године који су чланови 

Већа усвијили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-   записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 1.2.2021. године  који су чланови 

Већа усвијили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-   записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 29.1.2021. године који су 

чланови Већа усвијили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-  записник са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 28.1.2021.године који су чланови 

Већа усвијили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

-  Извод из записника са ванредне седнице Општинског већа Врњачка Бања одржане дана 22.1.2021.године који 

су чланови Већа усвијили једногласно са 9 гласова „ЗА“ 

 

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

ПРВА ТАЧКА 

         Уводне напомене дао је Зоран Дунић, а у дискусији у којој је учествовао Бобан Ђуровић, Веће је 

разматрало, утврдило и са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да донесе 

 

- Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину бр. 400-650/21 од 16.3.2021.год., и 

сагласно члану 42. Закона о буџетском систему, 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. 

 

ДРУГА  ТАЧКА 

        Уводне напомене дала је Љиљана Радаковић, зам.начелника општинске управе, па како дискусије није било, 

Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да размотри и донесе 

 

- 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 имовинске правне послове 

Према договору, најпре је разматрана тачка 1 из допуне. 

Уводне напомене дао је Зоран Дунић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да 

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

Врњачка Бања за 2021. Годину, и за известиоца одређује Зорана Дунића, руководиоца Одсека за буџет и 

финансије 

Након тога, је по договору, разматрана и тачка 10/2 из дневног реда 

       Уводне напомене дао је Дејан Лучић, , па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да 

размотри и усвоји 

 

- 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.  

 

 

ТРЕЋА  ТАЧКА 

        Уводне напомене дала је Љиљана Радаковић, зам.начелника општинске управе,па како дискусије није било, 

Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да размотри и донесе 

 

- 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 имовинске правне послове 

 

ЧЕТВРТА   ТАЧКА 

          Уводне напомене дао је Саша Радисављевић, секретар СО, а у дискусији у којој је учествовао Бобан 

Ђуровић, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да размотри и донесе 

 

- Одлуке 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 

известиоце одређује Сашу Радисављевића, секретар СО и Ивана Дуњића, директор ЈП 

 

 

ПЕТА  ТАЧКА 

        Уводне напомене дала је Љиљана Радаковић, зам.начелника општинске управе, а у дискусији у којој је 

учествовао Бобан Ђуровић, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да размотри и донесе 

 

- 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 Пауновићс, начелник  Општинске управе 

 

ШЕСТА  ТАЧКА 

         Уводне напомене дао је Живорад Јаћимовић,па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже 

СО да размотри и донесе 

 

- 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 
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СЕДМА  ТАЧКА 

          Уводне напомене дао је Живорад Јаћимовић,па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже 

СО да размотри и донесе 

 

- Одлуку 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 

 

 

ОСМА ТАЧКА 

            Уводне напомене дао је Бобан Ђуровић, председник општине, па након дискусије у којој је учествовао 

Душан Стевановић, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да размотри и да сагласност на 

 

- 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 

гробљимa 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 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА 

            Уводне напомене дала је Гордана Радичевић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже 

СО да размотри и да сагласност на  

 

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

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

известиоца одређује Гордану Радичевић,  председника Скупштине друштва за известиоца одређује 

Гордану Радичевић, председника Скупштине Друштва 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА 

           Уводне напомене дао је Бобан Ђуровић, председник општине, па како дискусије није било, Веће са 9 

гласова „ЗА“ 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 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  
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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. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА 

             Уводне напомене дала је Љиљана Радаковић, а у дискусији у којој је учествовао Никола Трифуновић, 

Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже СО да размотри и усвоји 

 

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

одређује Славишу Пауновића,начелника Општинске управе 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА 

             Уводне напомене дала је Љиљана Радаковић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ 

предлаже СО да размотри и усвоји 

 

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

одређује Славишу Пауновића,начелника Општинске управе 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА 

           Уводне напомене дала је Љиљана Радаковић, а у дискусији у којој је учествовао Бобан Ђуровић, Веће са 9 

гласова „ЗА“ донело  

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

   

Општинско веће је упознато са II  Изменама и допунама Правилника  о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Врњачка Бања бр.020-274/16 од 

8.3.2021.год., предложеним од стране начелника Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 

Општинско веће је сагласно и усваја II Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Врњачка Бања бр.020-274/16 од 

8.3.2021. год., предложеним од стране начелника Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 

Саставни део овог закључка је II Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Врњачка Бања бр.020-274/16 од 8.3.2021. 

год. 

И 

 

II  Измене и допунаме Правилника  

 о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском 

правобранилаштву општине Врњачка Бања 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА 

            Уводне напомене дала Марија Недовић, , па како дискусије није било, Веће је са 9 гласова „ЗА“ усвојило  
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Правилник 

 о обезбеђивању јавности рада органа општине, уносу података, ажурирању, одржавању и 

коришћењу веб презентације 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА 

              Уводне напомене дао је Душан Стевановић,  па након дискусије у којој су учествовали Душан Радовић и 

Бобан Ђуровић, Веће  је са 9 гласова „ЗА“ донело 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К   

 

Општинско веће је упознато са Захтевом бр.353-65/20 од 29.9.2020.године Установе „Спортски центар“ 

Врњачка Бања, за измештање „Мини пич“ терена са локације Основне школе „Попински борци“ на локацију неке 

од парцела које су у склопу фудбалског терена у Врњцима, о чему се изјаснио и Општински правобранилац 

дописом бр.ОП бр.240/2020 од 11.2.2021.године. 

 

С обзиром на то да је захтев поднет пре пар месеци, у међувремену се одустало од оваквог предлога, из 

разлога што су предложене и друге могућности, које ће у наредном периоду бити размотрене. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА 

               Уводне напомене дала је Ивана Јовановић, па након дискусије у којој су учествовали Бобан Ђуровић, 

Бојан Тасић и Иван Џатић, , Веће је са 9 гласова „ЗА“ донело  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

Општинско веће је упознато са Захтевом предузетника Драгана Лукића „Самостална радња за приређивање 

забавних игара „ЛУНА ПАРК-ОБИЛИЋ-1“, Београд, бр. 110-463/14 од 23.2.2021.године, закупца површине јавне 

намене за постављање садржаја за дечији забавни програм, који се односи на продужење рока важења уговора о 

закупу. 

 

О поднетом захтеву изјаснио се Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско правне послове Информацијом 

број 110-463/14 од 1.3.2021.године, у којој се наводи да је предметни закупац упутио захтев за продужење рока 

важења уговора о закупу и усмено се изјаснио да би износ годишње закупнине платио једнократно према одредби 

члана 51. Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општина Врњачка Бања“, број 28/16 и 17/19).  

 

Како је у међувремену СО Врњачка Бања донела Одлуку о грађевинском земљишту... („Службени лист 

општина Врњачка Бања“, број 72/20), која је ступила на снагу дана 2.1.2021.године и којом је престала да важи 

Одлука о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини општине Врњачка Бања („Службени лист 

општина Врњачка Бања“, број 28/16 и 17/19), у којој је постојао члан 51, који регулише начин плаћања, то је 

настала правна празина до доношења новог прописа који би ово питање уредио.  

 

С обзиром на то да је због уоченог недостатка у припреми измена и допуна Одлуке о грађевинском 

земљишту..., која ће бити разматрана на наредној седници СО, то се ова тачка дневног реда према ставу  Већа, 

одлаже за наредну седницу Општинског већа. 

 

Након уређења овог правног питања приликом закључења уговора о продужењу закупа, обавезна клаузула 

Уговора је да друга уговорна страна пристаје да се уговор може једнострано раскинути, ако то захтевају потребе 

планске документације без плаћања било каквих трошкова, накнада или казне. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА 

              Уводне напомене дала је Ивана Јовановић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ донело  
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                                                       Р Е Ш Е Њ Е 

 

       ОДБИЈА СЕ жалба бр.400-226/21 од 4.3.2021.год., Вукомановић Богдана из Отрока, општина 

Врњачка Бања, изјављена на решење Одсека за привреду и друштвене делатности бр. 400-226/21 од 

18.2.2021.године КАО НЕОСНОВАНА. 

 

                 Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Саствани део решења је и Записник о већању и гласању. 

 

 

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА 

ДРУГА ТАЧКА 

      Уводне напомене дала  је Љиљана Радаковић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ 

предлаже СО да размотри и донесе 

 

- 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 

 

ТРЕЋА ТАЧКА 

       Уводне напомене дао је Бобан Ђуровић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже 

СО да размотри и да сагласност на 

 

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

материјалу и за известиоца одређује Бобана Ђуровића, директора установе 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

        Уводне напомене дао је Бобан Ђуровић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ предлаже 

СО да размотри и донесе 

 

- 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 

 

ПЕТА ТАЧКА 

         Уводне напомене дао је Иван Трифуновића, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ 

предлаже СО да размотри и да сагласност на 

 

- 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 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА 

          Уводне напомене дао је Момчило Крстић, а у дискусији у којој су учествовали Бобан Ђуровић и 

Душан Стевановић, Веће са 9 гласова „ЗА“  предлаже СО да размотри и да сагласност на 
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- 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 

 

СЕДМА ТАЧКА 

          Уводне напомене дао је Бранислав Бежановић, а у дискусији у којој је учествовао Бобан Ђуровић, 

Веће са 9 гласова „ЗА“  предлаже СО да размотри и донесе 

 

- 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 

 

 

ОСМА ТАЧКА 

        Уводне напомене дао је Бобан Ђуровић, а у дискусији у којој је учествовао Бобан Ђуровић  и Саша 

Радисављевић, Веће са 9 гласова „ЗА“  предлаже СО да размотри и донесе 

 

- 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 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА 

         Уводне напомене дао је Бобан Ђуровић, па како дискусије није било, Веће са 9 гласова „ЗА“ донело 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

                                                                                                         

            Општинско веће је упознато са Извештајем бр.400-664/21 од 18.3.2021.године Дома здравља „Др 

Никола Џамић“ Врњачка Бања, о епидемиолошкој ситуацији на територији општине Врњачка Бања за период 

од 1.1.2021. до 15.3.2021.године. 

 

                   Саставни део овог закључка је Извештај бр.400-664/21 од 18.3.2021.године Дома здравља „Др 

Никола Џамић“ Врњачка Бања 

 

 

 

Седница је завршена у 11:40 часова. 

 

 

 

Обрадила                                                                                                            

И.Јовановић    ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                              Бобан Ђуровић 

 

 

 

 


