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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

72.  

 На основу чл. 18. и 96. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/22) и члана 40. Статута општине 

Врњачка Бања („Службени лист општине 

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

Скупштина општине Врњачка Бања, на седници 

одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 

  

1. Разрешавају се чланства у Општинској 

изборној комисији општине Врњачка Бања у 

сталном саставу: 

 1) Ивана Јовановић, председник, 

 - Саша Миодраговић, заменик 

председника, 

 2) Јасмина Трифуновић, члан, 

 - Раде Ћурчић, заменик члана, 

 3) Срећко Станојчић, члан, 

 - Вања Вукојевић, заменик члана, 

 4) Катарина Маслак, члан, 

 - Сузана Црноглавац, заменик члана, 

 5) Веселин Стодић, члан, 

 - Славољуб Марковић, заменик члана 

 6) Мирослава Рисимић, члан, 

 - Ненад Станојевић, заменик члана, 

 7) Срђан Станковић, члан, 

 - Марина Миковић, заменик члана, 

 8) Саша Радисављевић, секретар, 

 - Владимир Влајић, заменик 

секретара. 

  

 2. У Општинску изборну комисију 

општине Врњачка Бања у сталном саставу 

именују се: 

 1) за председника Саша 

Радисављевић, дипл. правник, 

 - за заменика председника Саша 

Миодраговић, дипл. правник, 

 2) за члана Срећко Станојчић, 

 - за заменика члана Сузана 

Црноглавац, 

  

 3) за члана Раде Ћурчић, 

 - за заменика члана Јасмина 

Трифуновић, 

 4) за члана Славољуб Марковић, 

 - за заменика члана Срђан Станковић, 

 5) за члана Владимир Влајић, 

 - за заменика члана Ненад Станојевић, 

 6) за члана Веселин Стодић, 

 - за заменика члана Мирослава 

Рисимић, 

 3) за члана Родољуб Џамић, 

 - за заменика члана Биљана Кириљук. 

 8) за секретара Ивана Јовановић, дипл. 

правник, 

 - за заменика секретара Ружица 

Александрић, дипл. правник. 

  

 3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објављује се на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-24/22 од 11.2. 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

 

73. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.02.2022.године,  на основу члана 13. став 3. и 

4. и члана 88б Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 

101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) 

и члана 40. став 1., тачка 58. и чл.117. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

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

донела је  

 

О Д Л У К У 

О УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ 

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  

ГРАДА ЖИВИНИЦЕ, БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVIII – БРОЈ  5 – ВРЊАЧКА БАЊА –    11. 02. 2022. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком успоставља се сарадња и 

односи између општине Врњачка Бања, 

Република Србија и града Живинице, Босна и 

Херцеговина. 

 

Члан 2. 

 Сарадња се успоставља на привредним, 

туристичким, научним, културним, спортским, 

васпитно-образовним и свим другим пољима где за 

то постоје могућности и обострани интереси.  

 

Члан 3. 

 Ближи облици и садржина сарадње са 

градом Живинице, Босна и Херцеговина уредиће 

се Споразумом о успостављању сарадње. 

 Овлашћује се председник општине 

Врњачка Бања,  да у име општине Врњачка Бања 

буде потписник Споразума о успостављању 

сарадње. 

 Председник општине посебним решењем 

формира тим за праћење и реализацију 

Споразума о сарадњи. 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се председник општине 

Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања 

потписује акта о конкретним облицима сарадње, 

о чему редовно извештава Скупштину општине.  

 

Члан 5. 

 Средства за финансирање ове одлуке 

обезбеђена су  у буџету општине Врњачка Бања. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ће се доставити Влади 

Републике Србије на давање сагласности. 

 

Члан 7. 

 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања'', а примењиваће 

се од дана прибављања сагласности Владе 

Републике Србије. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-26/22 од 11.2.2022.године 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

 

74. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2 седници по хитном постпку, одржаној 

11.02.2022. године, на основу члана 20. став 1 

тачка 2 Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 – 

др.закон, 101/2016- др.закон, 47/2018 и 111/21-

др.закон), члана 2. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018) члана 4, 7 и 28. Одлуке о 

јавним паркиралиштима („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.16/11, 22/12,18/16 и 7/17 –

др одлука, 36/18, 24/19 и 3/22) и члана 40. 

Статута општине Врњачка Бања- пречишћен 

текст („Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 

1/2021 ), доноси, 

 

О Д Л У К У  

о изменама Одлуке о паркинг зонама и 

режиму коришћења јавних паркиралишта 

 у Врњачкој Бањи 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке 

о паркинг зонама и режиму коришћења јавних 

паркиралишта у Врњачкој Бањи („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр.7/14, 2/15,6/15, 

18/16, 24/19 и 58/21). 

 

Члан 2. 

Мења се члан 3. тако да гласи: 

„ Наплата услуге паркирања за паркинг 

место на јавним површинама из члана 2. ове 

Одлуке, врши се у временском интервалу од 7 

до 21 час, и то сваког радног дана, викендом, 

државним и верским празником“. 

 

Члан 3. 

             Задужује се секретар 

Скупштине општине да сачини пречишћен 

текст Одлуке о паркинг зонама и режиму 

коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој 

Бањи. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:344-46/22 од 11.02.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

75. 

             Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

Седници по хитном поступку, одржаној 

11.02.2022. године, на основу члана 20. став 1 
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тачка 2 Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 – др.закон, 

01/2016- др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон), 

члана 2. Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) члана 4, 7 и 28. Одлуке о јавним 

паркиралиштима („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.16/11, 22/12,18/16 и 7/17 –др одлука, 

36/18, 24/19 и 3/22) и члана 40. Статута општине 

Врњачка Бања- пречишћен текст („Сл. лист 

општине Врњачка Бања бр. 1/2021 ), доноси, 

 

О Д Л У К У  

о измени Правилника о 

 коришћењу јавних паркиралишта и 

уклањању 

 непрописно паркираних возила  

 

Члан 1. 

     Овом Одлуком врши се измена Правилника о  

коришћењу јавних паркиралишта и уклањању  

непрописно паркираних возила („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр.22/2012, 18/2016 и 

58/2021), у даљем тексту: Правилник. 

 

Члан 2. 

Мења се члан 8. тако да гласи: 

„ Наплата услуге паркирања за паркинг место на 

јавним површинама, врши се у временском 

интервалу од 7 до 21 час, и то сваког радног 

дана, викендом, државним и верским 

празником“. 

 

Члан 3. 

             Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћен текст Правилника 

о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању 

непрописно паркираних возила. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:344- 45/22 од 11.02.2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 

 

76. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2.  

седници одржаној 11.02.2022.године, на основу 

члана 2а и члана 67. став 4. тачка 3. Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији 

(„Службени гласник РС“ бр. 80/2002, 84/2002 - 

испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 

85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - 

испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. 

закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 

47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - 

аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 

108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020), 

Закључака Владе Републике Србије 05 број: 023-

12101/2021 од 23.12.2021. године и члана 40 

Статута општине Врњачка Бања ("Службени 

лист Општине Врњачка Бања" број  1/21-

пречишћен текст и 4/21), донела је 
  

О д л у к у 

о претварању (конверзији) потраживања  

насталих по основу јавних прихода од 

Привредног друштва за производњу 

наменских производа ППТ-наменска ад 

Трстеник 

у основни капитал овог  

Приврдног друштва 
 

Члан 1 

Скупштина општине је сагласна 

да се потраживања Општине Врњачка Бања од 

Привредног друштва за производњу наменских 

производа ППТ-Наменска Ад, Трстеник, 

матични број 07623950, ПИБ 1013068230, по 

основу уступљених јавних прихода локалној 

самоуправи са стањем главног дуга на дан 31. 

децембра 2016.године, који је утврђен 

Записником Министарства финансија – Пореске 

управе – Филијала Крушевац број 103-433-12-

09940-1/2020-1300 од 18.05.2020.г. о стању 

неизмирених обавеза по основу јавних прихода и 

обрачунатом каматом до 31.12.2016.г. као и 

отпис припадајуће камате на главни дуг у износу 

обрачунатом од 1. јануара 2017.г. до дана 

спровођења Закључка Владе Републике Србије 

05 број: 023-12101/2021 од 23.12.2021. године, а 

која ће се утврдити Записником Министарства 

финансија – Пореске управе – Филијала 

Крушевац, претворе (конвертују) у основни 

капитал Општине Врњачка Бања у 

Акционарском друштву - Привредно друштво за 

производњу наменских производа ППТ-

Наменска Трстеник. 

 

Структура потраживања из првог 

става овог члана је следећа: 
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Ред.бр. Јавни приход 

Изнод дуга на 

дан 

31.12.2016.г. 

Износ 

камате на 

дан 

31.12.2016.г. 

Укупно                         

(3+4) 

1 2 3 4 5 

1. Порез на зараде 28.425.130,11 60.561.292,21 88.986.422,32 

 

 

Члан 2. 

 Овлашћује се Председник општине да 

реализује ову одлуку и потпише сва потребна акта 

и уговоре о претварању (конверзији) потраживања 

у основни капитал Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања". 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о претварању (конверзији) 

потраживања насталих по основу јавних прихода 

од „Прве петолетке – наменске“ Трстеник у 

основни капитал овог приврдног друштва 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.5/15). 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број:400-419/22 од 11.02.2022.године 

    

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

77. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.02.2022.године, на основу члана 32 став 1 

тачка 6, члана 20 став 1 тачка 8 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

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

закон и 47/18), чланом 69.Закона о енергетској 

ефикасности и рационалној употреби енергије 

(„Сл.гласникРС“,број 40/21) и члана 40. Статута 

општине Врњачка Бања (“ Службени лист 

општине Врњачка Бања“, број 1/21 - пречишћен 

текст и 4/21), 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 додела 

бесповратних средстава за суфинансирање 

појединачних пројеката енергетске санације 

породичних кућа, станова, стамбених и јавних 

зграда ( у даљем тексту: објекат) које општина 

Врњачка Бања може суфинансирати у складу са 

расположивим средствима у буџету, у циљу 

унапређења процеса енергетске транзиције на 

територији општина 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 2022. години кроз мере 

енергетске транзиције суфинансирати део 

трошкова мера и активности на унапређењу 

енергетске ефикасности, у складу са 

финансијским могућностима и средствима у 

буџету, до 50%, изузев суфинансирања мера и 

активности на јавним објектима када проценат 

средства 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 
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енергетских својстава објеката ради смањења 

негативних утицаја на животну средину (услед 

нерационалне потрошње енергије и емисије 

штетних гасова) и то : 

 

1) унапређење термичког омотача путем: 

(1) замене спољних прозора и врата и 

других транспарентних елемената 

термичког омотача. Ова мера обухвата и 

пратећу oпрему за прозоре/врата, као 

што су окапнице, прозорске даске, 

ролетне, капци и др, као и пратеће 

грађевинске радове на демонтажи и 

правилној монтажи прозора/врата, као 

што је демонтажа старих прозора/врата и 

одвоз на депонију, правилна монтажа 

прозора, обрада око прозорa/врата гипс-

картон плочама, глетовање, обрада ивица 

и кречење око прозора/врата са 

унутрашње стране зида,  

(2) постављања термичке изолације зидова, 

таваница изнад отворених пролаза, 

зидова, подова на тлу и осталих делова 

термичког омотача према негрејаном 

простору,  

(3) постављања термичке изолације испод 

кровног покривача. Ова мера може 

обухватити, у случају да је оштећен 

кровни покривач и хидроизолациони 

кровни систем, грађевинске радове на 

замени хидроизолације и других слојева 

кровног покривача, као и лимарске 

радове, али не и радове на замени 

конструктивних елемената крова;  

2) унапређење термотехничких система 

зграде путем замене система или дела 

система 

ефикаснијим системом путем: 

(1) замене постојећег грејача простора 

(котао или пећ) ефикаснијим, 

(Искључиво се прихвата уградња 

новог грејача топлоте који као 

гориво користи: 

o дрвну биомасу (пелет, брикет, 

сечка, пиролизу дрвета); 

o природан гас; 

o течни нафтни гас.) 

(2) замене постојеће или уградња нове 

цевне мреже, грејних тела,-

радијатора и пратећег прибора, 

(3) уградње топлотних пумпи (грејач 

простора или комбиновани грејач), 

(4) уградње електронски регулисаних 

циркулационих пумпи, 

(5) опремањем система грејања са 

уређајима за регулацију и мерење 

предате количине топлоте објекту 

(калориметри, делитељи топлоте, 

баланс вентили), 

3) уградње соларних колектора у 

инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде, 

4) уградње соларних панела и пратеће 

инсталације за производњу електричне 

енергије за сопствене потребе, уградње 

двосмерног мерног уређаја за мерење 

предате и примљене електричне енергије 

и израде неопходне техничке 

документације и извештаја извођача 

радова на уградњи соларних панела и 

пратеће инсталације за производњу 

електричне енергије који су у складу са 

законом неопходни приликом 

прикључења на дистрибутивни систем, 

односно неопходно је да обухвата 

целокупну наведену опрему, радове, 

услуге, документацију и извештаје. 

 

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 

eнергетски менаџер општине Врњачка Бања. 

  

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена  у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-416/22 од  11.02.2022.. године 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

78. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.02.2022.године, на основу чл. 26. Закона о 

јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 
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113/2017, 95/18, 153/2020), чл.99.Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 

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

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/18,31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 

РС“, бр.16/2018), чл. 4. и 5. Одлуке о отуђењу 

непокретности из јавне својине општине 

Врњачка Бања у циљу рационалног коришћења 

(„Сл.лист општине врњачка Бања“, бр.53/21), 

чл.15. и 16.Одлуке о грађевинском земљишту 

општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 

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

Статута општине Врњачка Бања (Сл.лст 

општине Врњачка Бања бр.1/21-пречишћен 

текст) , доноси 

 

 И З М Е Н У  И  Д О П У Н У  

О Д Л У К Е 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА 

ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

КП.БР.741/31 КО ВРЊАЧКА БАЊА ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о покретању поступка за 

отуђење грађевинског земљишта кп.бр.741/31 

КО Врњачка Бања из јавне својине општине 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 

3/22), у члану 1. мења се став 2., тако да сада 

гласи:  

 „Грађевинско земљиште у јавној 

својини-  кп.бр.741/31 у КО Врњачка Бања 

отуђује се  из јавне својине општине Врњачка 

Бања јавним оглашавањем, у поступку јавног 

надметања, у складу са чланом 4. и 5. Одлуке о 

отуђењу непокретности из јавне својине 

општине Врњачка Бања у циљу рационалног 

коришћења („Сл.лист општине врњачка Бања“, 

бр.53/21), а поступак спроводи Комисија за 

грађевинско земљиште која се образује решењем 

СО Врњачка Бања, сходно чл.20.Одлуке о 

грађевинском земљишту општине Врњачка Бања 

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

спроведеном поступку Комисија је у обавези да 

записник са предлогом најповољнијег понуђача, 

са предлогом решења о отуђењу непокретности,  

достави Скупштини општине на доношење.“ 

 

 

 

Члан 2. 

У истој Одлуци, мења се члан 2., тако да 

сада гласи: 

„Отуђење непокретности из чл.1. ове 

Одлуке спроводи се јавним оглашавањем, у 

поступку јавног надметања под следећим 

условима: 

-кп.бр.741/31 пов.41м2 КО Врњачка Бања се 

налази се у обухвату ПГР Врњачке Бање 

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

верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР 

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

зона  ''С2; претежна намена – становање бањског 

типа „С2“; 

-почетна цена према просечној тржишној 

вредности непокретности, која је прибављена од 

Одсека за локалну пореску администрацију  

износи 13.032,52 дин/м2, што за површину од 

41м2 износи укупно 534.333,32 дин., а 

лицитациони корак је 10% од претходно 

излицитираног износа; 

- рок за закључење уговора 30 дана од дана 

доношења решења о отуђењу; 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана достављања решења о отуђењу, лицу коме 

се земљиште отуђује; 

-депозит за учешће у поступку  је 10% од 

почетне цене, одн.53.433,33 и уплаћује се на 

рачун 840- 841151843-84 по моделу 97 с позивом 

на бр.44115 -Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку је 8 дана од одржане 

седнице Комисије; 

-право учешћа у поступку јавног надметања 

имају власници суседних катастарских парцела 

у окружењу у којем се налзи непокретност која 

је предмет отуђења, заинтересовани за 

прибављање исте п тржишним условима; 

-рок за подношење пријава је 8 дана од дана 

јавног оглашавања; 

- јавно надметање се одржава 3-ћег дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17а., а поступак је јаван; 

Подносиоци непотпуних и 

неблаговремених пријава немају право да 

учествују у поступку, одн. непотпуне и 

неблаговремене пријаве се одбацују; 

 

Пријаве се  достављају у затвореној 

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

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

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за грађевинско 

земљиште општине Врњачка Бања.“ 
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Члан 3. 

У члану 3. Одлуке која се мења, речи 

„дневном листу који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије и званичном 

сајту општине“, мењају се речима „званичној 

интернет презентацији општине Врњачка Бања“.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на наредног дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-35/22 од 11.2.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

79. 

Скупштина општине Врњачка Бања нана 

2. седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.02.2022.године на основу чл. 26. Закона о 

јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 

, 113/2017, 95/18, 153/2020), чл.99.Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 

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

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 

83/18,31/19, 37/19 и 9/20), Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 

РС“, бр.16/2018), чл. 4. и 5. Одлуке о отуђењу 

непокретности из јавне својине општине 

Врњачка Бања у циљу рационалног коришћења 

(„Сл.лист општине врњачка Бања“, бр.53/21), 

чл.15. и 16.Одлуке о грађевинском земљишту 

општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 

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

Статута општине Врњачка Бања (Сл.лст 

општине Врњачка Бања бр.1/21-пречишћен 

текст) , доноси 

 

 И З М Е Н У   И   Д О П У Н У    

О Д Л У К Е 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

КП.БР.745/8 КО ВРЊАЧКА БАЊА ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о покретању поступка за 

отуђење грађевинског земљишта кп.бр.745/8 КО 

Врњачка Бања из јавне својине општине 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 

3/22), у члану 1. мења се став 2., тако да сада 

гласи:  

 

„Грађевинско земљиште у јавној 

својини-  кп.бр.745/8 у КО Врњачка Бања 

отуђује се  из јавне својине општине Врњачка 

Бања јавним оглашавањем, у поступку јавног 

надметања, у складу са чланом 4. и 5. Одлуке о 

отуђењу непокретности из јавне својине 

општине Врњачка Бања у циљу рационалног 

коришћења („Сл.лист општине врњачка Бања“, 

бр.53/21), а поступак спроводи Комисија за 

грађевинско земљиште која се образује решењем 

СО Врњачка Бања, сходно чл.20.Одлуке о 

грађевинском земљишту општине Врњачка Бања 

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

спроведеном поступку Комисија је у обавези да 

записник са предлогом најповољнијег понуђача, 

са предлогом решења о отуђењу непокретности,  

достави Скупштини општине на доношење.“ 

 

Члан 2. 

У истој Одлуци, мења се члан 2., тако да 

сада гласи: 

„-кп.бр.745/8 пов.254м2 КО Врњачка 

Бања се налази се у обухвату ПГР Врњачке Бање 

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

верзија са ПДР Центар аутобуска станица и ПДР 

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

зона  ''С2; претежна намена – становање бањског 

типа „С2“; 

-почетна цена према просечној тржишној 

вредности непокретности, која је прибављена од 

Одсека за локалну пореску администрацију  

износи 13.032,52 дин/м2, што за површину од 

254м2 износи укупно 3.310.260,08 дин., а 

лицитациони корак је 10% од претходно 

излицитираног износа; 

- рок за закључење уговора 30 дана од дана 

доношења решења о отуђењу; 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана достављања решења о отуђењу, лицу коме 

се земљиште отуђује; 

-депозит за учешће у поступку  је 10% од 

почетне цене, одн.331.026,01 и уплаћује се на 

рачун 840- 841151843-84 по моделу 97 с позивом 

на бр.44115 -Примања од продаје земљишта у 

корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку је 8 дана од одржане 

седнице Комисије; 
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-право учешћа у поступку јавног надметања 

имају власници суседних катастарских парцела 

у окружењу у којем се налзи непокретност која 

је предмет отуђења, заинтересовани за 

прибављање исте п тржишним условима; 

-рок за подношење пријава је 8 дана од дана 

јавног оглашавања; 

- јавно надметање се одржава 3-ћег дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17а., а поступак је јаван; 

Подносиоци непотпуних и 

неблаговремених пријава немају право да 

учествују у поступку, одн. непотпуне и 

неблаговремене пријаве се одбацују; 

Пријаве се  достављају у затвореној 

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

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

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за грађевинско 

земљиште општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

У члану 3. Одлуке која се мења, речи 

„дневном листу који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије и званичном 

сајту општине“, мењају се речима „званичној 

интернет презентацији општине Врњачка Бања“.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-36/22 од 11.2.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

80. 

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.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 Горана 

Милорадовића број 46-2/22 од 11.1.2022.год., 

доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ  У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 

БАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак  

прибављања у јавну својину Општине Врњачка 

Бања следеће непокретности, и то: 

 

-кп.бр.570/7,површине 23м2 КО Врњачка 

Бања, уписане у ЛП бр.8175 за КО Врњачка 

Бања као приватна својина Горана 

Милорадовића из Крушевца. 

 

Непокретност из става 1.овог члана се 

прибавља путем непосредне погодбе, за потребе 

уређења површине јавне намене. 

 

Члан 2. 

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 

буџету Општине  Врњачка  Бања за 2022.годину, 

а према тржишној вредности утврђеној од стране 

Пореске управе – Групе за контролу издвојених 

активности малих локација Врњачка Бања, акт 

бр.115-464-08-00010/21 од 18.1.2022.године, у 

вредности од 40.725,94,00 дин по м2 за 

кп.бр.570/7 КО Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

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 

регулацију саобраћајнице у потесу у којем се 

налази, како је то предвиђено Планом генералне 

регулације општине Врњачка Бања, због чега се 

прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем,односно прикупљањем писмених 

понуда.Оправданост и целисходност 

прибављања наведених кат.парцела у јавну 

својину Општине непосредном погодбом 
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садржана је у потреби уређења површине јавне 

намене а што представља остварење интереса 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

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 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

                                       

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

               Број: 46-2/22 од 11.02.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

81. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.02.2022.године, на основу чл.100. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. Гласник РС'', 

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

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 

31/19, 37/19 и 9/20), чл.17. Одлуке о 

грађевинском земљишту Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.72/20, 4/21 и 14/21), Одлуке о покретању 

поступка прибављања и отуђења земљишта 

путем размене између општине Врњачка Бања и 

предузећа „БГ Експлоатација“д.о.о., ради 

исправке граница парцела („Сл.лист општине 

Врњачка Бања''бр.3/22),  Записника Комисије за 

грађевинско земљиште општине Врњачка Бања 

бр.46-3/22 од 9.2.2022.год. и чл.40. тач.38 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

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

текст), доноси           

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о прибављању и отуђењу земљишта путем 

размене између општине Врњачка Бања и 

предузећа „БГ Експлоатација“д.о.о., ради 

исправкe граница парцела 

 

 

             Отуђује се из јавне својине општине 

Врњачка Бања део кп.бр.2136/1, у површини од 

18м2 КО Врњачка Бања, уписане у Лист 

непокретности бр.7305 КО Врњачка Бања 

Привредном друштву „БГ Експлоатација“д.о.о. 

из Врњачке Бање и прибавља у јавну својину 

општине део кп.бр.861/1 КО Врњачка Бања 

Привредног друштва „БГ Експлоатација“д.о.о. 

из Врњачке Бање, путем резмене, по 

спроведеном поступку непосредне погодбе. 

Разлози за спровођење поступка отуђења 

непокретности из става 1. овог решења у 

поступку непосредне погодбе садржани су у 

иницијативи подносиоца исте бр.46-3/22 од 

11.1.2022.године и Скици исправке граница 

израђеној од стране геодетске радње „ГП 

ГЕОМЕТРИ“ Предраг Радовић пр., Врњачка 

Бања, достављеној уз иницијативу, а којом 

подносилац захтева размену непокретности. 

Одсек за урбанизам, еколошке, имовинско-

правне и стамбене послове прибавио је Податке 

о непокретности, еКатастар непокретности за 

кп.бр.861/1 и кп.бр.2136/1 КО Врњачка Бања, и 

утврдио да је парцела 861/1 приватна својина 

Привредног друштва „БГ Експлоатација“д.о.о. 

из Врњачке Бање, чији је заступник Горан Бабић, 

из Врњачке Бање, ул.Кнеза Милоша 32 у уделу 

од 1/1.. Овај Одсек је такође прибавио Податке о 

непокретности, еКатастар непокретности и 

утврдио да је кп.бр.2136/1 кпКО Врњачка Бања 

јавна својина Општине Врњачка Бања. 

   

У складу са чл.66. ст.2. и 4. Одлуке о 

грађевинском земљишту Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.72/20, 4/21 и 14/21), непокретности из става 1. 

овог Решења отуђује се по тржишној цени од 

6.000,00 дин/м2 која је прихваћена од стране 

подносиоца захтева у поступку непосредне 

погодбе, а на основу Процене по замолници, 

Министарства финансија, Пореска управа, Група 

за контролу издвојених активности малих 

локација Врњачка Бања, број 115-464-08-

00007/2022 од 18.1.2022.год.,  у чијем је прилогу 

Записник о процени тржишне вредности 

непокретности без изласка на терен бр.115-464-

08-00007/2022 којим је процењена тржишна 

вредност непокретности. 

   

Сходно ставу 3. овог решења, укупна 

тржишна цена по којој се отуђује део 

кп.бр.2136/1, у површини од 18м2  КО Врњачка 

Бања, износи 108.000.00 динара и већа је од 

вредности дела кп.бр.861/1 у површини од 9 м2, 

који се прибавља у јавну својину, који износи 

54.000,00 динара.Предузеће „БГ 
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Експлоатација“д.о.о. Врњачка Бања исплатиће 

разлику у цени, у складу са законским 

одредбама. 

              

Стицалац права по овом решењу има 

обавезу да у року од 30 дана од дана достављања 

решења о отуђењу закључи са Општином 

уговор, у супротном ће се сматрати да је исти 

одустао од захтева, а решење престаје да важи. 

Када се грађевинско земљиште отуђује 

непосредном погодбом плаћање се врши 

једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана 

закључења Уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта, где уговорена купопродајна цена 

представља приход Општине и уплаћује се на 

рачун Општине број 840-841151843-84-Примања 

од продаје земљишта у корист нивоа општине. 

Уговор о отуђењу непокретности из става 1. овог 

Решења у име Општине потписује Председник 

општине Врњачка Бања у складу са чланом 67. 

Одлуке о грађевинском земљишту Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања”, бр.72/20, 4/21 и 14/21).  

 

Пре достављања Уговора о отуђењу 

непокретности надлежном органу на 

потписивање, за предлог истог се прибавља 

мишљење Општинског правобранилаштва. 

             

  Садржина Уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта потврђује се у поступку 

солемнизације од стране надлежног јавног 

бележника, који орган је у обавези да 

солемнизован Уговор достави надлежној 

Служби Републичког геодетског завода ради 

уписа права на предметној непокретности у 

корист стицаоца путем апликације Е-шалтер. 

Трошкови потврде садржине Уговора о 

располагању, трошкове уписа права на 

предметној непокретности и пореске обавезе по 

Уговору сноси стицалац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 46-3/22  од 11.02.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

82. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

2.седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.2.2022.године, на основу чл.100. Закона о 

планирању и изградњи („Сл. Гласник РС'', 

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

121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 

98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 

31/19, 37/19 и 9/20), чл.17. Одлуке о 

грађевинском земљишту Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.72/20, 

4/21 и 14/21), Одлуке о покретању поступка 

отуђења и давања сагласности, дела кп.бр.4124/8 

КО Врњачка Бања у површини од 37м2 и 

кп.бр.4124/7 у површини од 17м2, из јавне 

својине општине Врњачка Бања, непосредном 

погодбом, ради исправке граница парцела 

(„Сл.лист општине ВрњачкаБања''бр.3/22),  

Записника Комисије за грађевинско земљиште 

општине Врњачка Бања бр.46-278/21 од 

09.02.2022.год. и чл.40. тач.38 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О отуђењу дела кп.бр.4124/8 и кп.бр.4124/7 све 

у КО Врњачка Бања 

 

             Отуђује се из јавне својине општине 

Врњачка Бања део кп.бр.4124/8, у површини од 

37м2 и део кп.бр.4124/7, у површини од 17м2, 

све у КО Врњачка Бања, уписане у Лист 

непокретности бр.7305 КО Врњачка Бања, ради 

исправке граница, привредном друштву 

„АЛУПЛАСТ“д.о.о., Крушевац, чији је 

заступник Илија Живанчевић, из Крушевца, 

ул.Аеродромска бр.20 и Снежани Стојковић из 

Врњачке Бање, ул.Моравска 18. по спроведеном 

поступку непосредне погодбе. 

 

Разлози за спровођење поступка отуђења 

непокретности из става 1. овог решења у 

поступку непосредне погодбе садржани су у 

иницијативи подносиоца исте бр.46-278/21 од 

29.12.2021.године и Скици деобе по ПГР-у и 

спајању парцела израђеној од стране геодетске 

радње „ГЕОПРОЈЕКТ“ Драган Митић пр., 

Врњачка Бања, достављеној уз иницијативу, а 

којом подносилац захтева прибављање 

земљишта из јавне својине. Одсек за урбанизам, 

еколошке, имовинско-правне и стамбене послове 

прибавио је Податке о непокретности, еКатастар 

непокретности за кп.бр.4124/2 и кп.бр.4124/3 КО 

Врњачка Бања, и утврдио да су предметне 

парцеле приватна својина Привредног друштва 

„АЛУПЛАСТ“д.о.о., Крушевац, чији је 

заступник Илија Живанчевић, из Крушевца, 

ул.Аеродромска бр.20 у уделу од 1/10 и Снежане 

Стојковић из Врњачке Бање, ул.Моравска 18 у 

уделу 9/10.  Овај Одсек је такође прибавио 

Податке о непокретности, еКатастар 

непокретности и утврдио да су кп.бр.1129/3 
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кп.бр.4124/7 и 4124/8 КО Врњачка Бања јавна 

својина Општине Врњачка Бања. 

  

У складу са чл.66. ст.2. и 4. Одлуке о 

грађевинском земљишту Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр.72/20, 

4/21 и 14/21), непокретност из става 1. овог 

Решења отуђује се по тржишној цени од 2.000,00 

дин/м2 која је прихваћена од стране подносиоца 

захтева у поступку непосредне погодбе, а на 

основу Процене по замолници, Министарства 

финансија, Пореска управа, Група за контролу 

издвојених активности малих локација Врњачка 

Бања, број 115-464-08-00001/2022 од 

11.1.2022.год.,  у чијем је прилогу Записник о 

процени тржишне вредности непокретности без 

изласка на терен бр.115-464-08-00001/2022 којим 

је процењена тржишна вредност непокретности. 

 Сходно ставу 3. овог решења, укупна тржишна 

цена по којој се отуђује део кп.бр.4124/8, у 

површини од 37м2 и део кп.бр.4124/7, у 

површини од 17м2 КО Врњачка Бања, износи 

108.000.00 динара. 

            

  Стицалац права по овом решењу има 

обавезу да у року од 30 дана од дана достављања 

решења о отуђењу закључи са Општином уговор, 

у супротном ће се сматрати да је исти одустао од 

захтева, а решење престаје да важи. 

Када се грађевинско земљиште отуђује 

непосредном погодбом плаћање се врши 

једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана 

закључења Уговора о отуђењу грађевинског 

земљишта, где уговорена купопродајна цена 

представља приход Општине и уплаћује се на 

рачун Општине број 840-841151843-84-Примања 

од продаје земљишта у корист нивоа општине. 

Уговор о отуђењу непокретности из става 1. овог 

Решења у име Општине потписује Председник 

општине Врњачка Бања у складу са чланом 67. 

Одлуке о грађевинском земљишту Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања”, бр.72/20, 4/21 и 14/21).  

 

Пре достављања Уговора о отуђењу 

непокретности надлежном органу на 

потписивање, за предлог истог се прибавља 

мишљење Општинског правобранилаштва. 

             

  Садржина Уговора о отуђењу 

грађевинског земљишта потврђује се у поступку 

солемнизације од стране надлежног јавног 

бележника, који орган је у обавези да 

солемнизован Уговор достави надлежној Служби 

Републичког геодетског завода ради уписа права 

на предметној непокретности у корист стицаоца 

путем апликације Е-шалтер. Трошкови потврде 

садржине Уговора о располагању, трошкове 

уписа права на предметној непокретности и 

пореске обавезе по Уговору сноси стицалац. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-278/21  од 11.02.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

83. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу члана 40. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. бр.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-

др.закон) и члана 39. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Службени лист 

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

текст), на седници одржаној дана 

11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш ЕЊ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 Разрешава се Јелена Радовић, 

дипломирани правник, из Врњачке Бање, 

дужности заменика секретара Скупштине 

општине Врњачка Бања, на лични захтев. 

 

Члан 2. 

 Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-21/22 од 11.02.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

84. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на основу 

члана 40. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. бр.129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-

др.закон), члана 50. Статута општине Врњачка 

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

бр. 1/21-пречишћен текст) и члана 35. 
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Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

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

дана 11.02.2022.године, донела је  

 

Р Е Ш ЕЊ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 
1. Тамара Радојевић, дипломирани 

правник из Врњачке Бање, поставља се за 

заменика секретара Скупштине Врњачка Бања, 

на период од четири године, односно до истека 

мандата тренутног сазива Скупштине општине 

Врњачка Бања. 

 

2. Заменик секретара Скупштине општине 

Врњачка Бања је на сталном раду и остварује 

право на плату у складу са актом којим се 

уређују плате функционера органа Општине. 

 

3. Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:020-27/22  од 11.02.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

85. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. 

седници по хитном поступку, одржаној дана 

11.2.2022.године, на основу чл.36. Закона о 

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

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), чл. 94. 

и 99. Закона о планирању и изградњи ("Службени 

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

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

УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19-др.закон и 9/20), чл.20. Одлуке о 

грађевинском земљишту општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 72/20)  и 

чл.40. став 1. тачка 38. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању чланова 

Комисије за грађевинско земљиште 

општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешавају се дужности чланова 

Комисије за грађевинско земљиште општине 

Врњачка Бања, и то: 

1. Тијана Богдановић, чланица 

2. Дејан Шпировић, члан 

 

Члан 2. 

 У Комисију за грађевинско земљиште 

општине Врњачка Бања именују се: 

1. Здравко Петрашиновић, члан 

2. Небојша Мистопољац, члан. 

 

Члан 3. 

 Мандати именованих чланова трају до 

истека мандата на који је именована Комисија. 

 Мандат председника и члана Комисије 

може престати и пре истека рока, подношењем 

оставке или разрешењем. 

 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-25/22  од  11.2.2022.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
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