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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
330. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. 
закон101/2016 – др.закон, 47/2018 i 111/2021 – 
др.закон), члана 14. став 1 тачка 5 Закона о 
енергетској ефикасности и рационалној употре-
би енергије ("Службени гласник РС" број 40/21) 
Уредбе о обвезницима система енергетског 
менаџмента („Сл. гласник РС“, бр. 59/2022) и 
члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине 
Врњачка Бања ( ''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'', бр. 1/21-пречишћен текст и 4/21), Скуп-
штина општине Врњачка Бања, на 15. седници 
одржаној 13.9.2022. године, донела је 

 
OДЛУКУ 

О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА 
ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом Одлуком одређују се Субјекти 

система енергетског менаџмента на територији 
општине Врњачка Бања (у даљем тексту:  
Општина) и уређују се структура задужених и 
одговорних лица за реализацију циљева енер-
гетског менаџмента, као и одговорности, коор-
динација и процедуре за управљање потрошњом 
енергије на територији општине Врњачка Бања. 

 
II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 

Члан 2 
 Енергетска ефикасност је однос између 

оствареног резултата у услугама, добрима 
или енергији и за то утрошене енергије; 

 Енергетски менаџер је физичко лице које 
има лиценцу енергетског менаџера, имено-
вано од стране обвезника система енергет-
ског менаџмента да прати и бележи начине 
коришћења и количине употребљене енер-
гије, предлаже  мере енергетске ефикасно-
сти и обавља друге послове утврђене овим 
законом; 

 Јавна зграда је зграда у јавној својини 

 План енергетске ефикасности је плански 
документ са мерама и активностима којима 
обвезник система енергетског менаџмента 
планира да спроведе програм енергетске 
ефикасности 

 Програм енергетске ефикасности је 
плански документ који доноси јединица ло-
калне самоуправе, односно други обвезник 
система енергетског менаџмента о планира-
ном начину остваривања и величини плани-
раног циља уштеде енергије, за период од 
најмање три године 

 Годишњи извештај о остваривању циље-
ва уштеде енергије је извештај којим обвез-
ник система енергетског менаџмента изве-
штава министарство надлежно за послове 
енергетике о спроведеним мерама и актив-
ностима и степену реализације циљева 
дефинисаних програмом и планом енергет-
ске ефикасности; 

 ИСЕМ је информациони систем за праћење 
и анализу потрошње енергије и воде у 
јавним објектима који служи за потребе 
система енергетског менаџмента и којим 
управља министарство надлежно за послове 
енергетике; 

 СЕМИС је информациони систем за праће-
ње спровођења система енергетског мена-
џмента којим управља министарство надле-
жно за послове енергетике; 

 ЛЕП је информациони систем за праћење и 
анализу података о локалној енергетици;  

 Систем енергетског менаџмента јесте си-
стем организованог управљања енергијом 
који обухвата најшири скуп регулаторних, 
организационих, подстицајних, техничких и 
других мера и активности, као и организо-
ваног праћења и анализе обављања енергет-
ских делатности и потрошње енергије, које 
у оквирима својих овлашћења, планирају 
спроводе обвезници система енергетског 
менаџмента; 

 Обвезници система енергетског мена-
џмента су: 

1) привредна друштва и јавна предузећа чија је 
претежна делатност у производном сектору, 
ако имају годишњу потрошњу енергије већу 
од количине коју пропише Влада; 

2) привредна друштва и јавна предузећа чија је 
претежна делатност у сектору трговине и 
услуга, ако имају годишњу потрошњу 
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енергије већу од количине коју пропише 
Влада; 

3) јединица локалне самоуправе и градске 
општине са више од 20.000 становника по 
последњем попису становништва, за објекте 
у које спадају објекти у јавној својини које 
користе: 

 општинска управа; 
 јавна предузећа основана од стране јединице 

локалне самоуправе односно градске општи-
не која нису самостални обвезници система; 

 установе основане од стране јединице ло-
калне самоуправе или градске општине и 
други објекти у јавној својини за које 
трошкове енергије плаћа јединица локалне 
самоуправе, односно градска општина. 

 
4) органи државне управе, други органи и 

организације Републике Србије, органи и 
организације аутономне покрајине и органи-
зације за обавезно социјално осигурање. 
Обвезници система из тач. 3) и 4) 
извршавају обавезе у погледу спровођења 
система енергетског менаџмента и за уста-
нове које су основали. 

Изузетно, обвезници система су и уста-
нове основане од стране Републике Србије, 
аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе у области образовања, науке, кул-
туре, физичке културе, здравствене заштите, 
социјалне заштите, друштвене бриге о деци и 
другим областима, као и други, корисници 
јавних средстава који нису обухваћени тач. 1)-
4) на начин и под условима које пропише Вла-
да, а нарочито узимајући у обзир површину и 
намену објеката које користе. 

У случају када су одржавање и инвести-
ционо-технички послови на објектима органа 
државне управе и других органа Републике 
Србије, односно аутономне покрајине пове-
рени посебном органу или организацији Репу-
блике Србије, односно аутономне покрајине, 
тај орган, односно организација постаје Обвезник 
система уместо органа чије одржавање и 
инвестиционо-технички послови су му поверени. 

Влада Републике Србије ближе утврђује 
критеријуме на основу којих се утврђују 
обвезници система из тач. 3) и 4) нарочито 
узимајући у обзир површину и/или врсту обје-
ката које користе, односно за које сносе тро-
шкове одржавања или трошкове енергије. 
 
III СИСТЕМ ЕНЕРГЕТСКОГ 
МЕНАЏМЕНТА 

 
 

Члан 3 
Субјекти система енергетског менаџмента на 

територији Општине су:            
1. Скупштина општине Врњачка Бања;       
2. Председник општине Врњачка Бања;  
3. Општинско веће општине Врњачка Бања;   
4. Енергетски менаџер општине Врњачка 

Бања; 
5. Савет за енергетику; 
6. Организациона јединица за послове 

енергетике;   
7. Енергетски менаџери јавних и јавно-

комуналних предузећа, установа и други 
корисника јавних средстава чији је оснивач 
Општина; 

8. Остали органи, посебне организације и 
службе Општине, општинска управа, јавна 
предузећа основана од стране јединице 
локалне самоуправе односно која нису 
самостални обвезници система, установе 
основане од стране јединице локалне само-
управе и други објекти у јавној својини за 
које трошкове енергије плаћа јединица 
локалне самоуправе;  

9. Крајњи корисници на нивоу јавних 
објеката. 

 
Члан 4. 

Скупштина општине Врњачка Бања као 
субјект система енергетског менаџмента доноси 
планове и програм енергетске ефикасности за 
територију Општине, у складу са законом. 

 
Члан 5. 

Председник општине Врњачка Бања као 
субјект система енергетског менаџмента:  
1. Доставља Министарству надлежном за 
послове енергетике годишњи извештај о 
остваривању циљева уштеде;   
      
2. Именује и разрешава енергетског менаџера 
Општине Врњачка Бања у складу са законом. 

 
Члан 6. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
доноси Решење о образовању и именовању чла-
нова Савета за енергетику.   
 Председник Савета за енергетику коор-
динира рад између субјеката система енергет-
ског менаџмента на нивоу Општине, прати 
функционисање и реализацију циљева система 
енергетског менаџмента Општине и информише 
Скупштину општине, Општинско веће и Пред-
седника општине Врњачка Бања о раду  и резул-
татима на спровођењу система енергетског 
менаџмента у Општини. 
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Члан 7. 
            Организациона јединица Општинске 
управе општине Врњачка Бања за послове 
енергетике, обавља послове који се односе на 
припрему аката којима се уређује енергетска 
ефикасност, праћење стања и вршење надзора 
над обављањем послова у области енергетике и 
енергетске ефикасности из надлежности 
Општине, укључујући инвестиционе активности 
у области енергетске ефикасности. 
 

Члан 8. 
           Организациона јединица из члана 7 као 
субјект система енергетског менаџмента:  
1) прати и анализира све видове потрошње 
енергије и води о тој потрошњи редовну и тачну 
евиденцију која се врши путем уноса података у 
информациони систем енергетског менаџмента 
(ИСЕМ);   
2) планира, утврђује динамику одржавања и 
организује обуку за коришћење ИСЕМ-а 
лицима  одређењим за достављање података о 
потрошњи енергије за објекте за које је 
прописана обавеза уноса података у којима се 
обављају делатности у надлежности Општине; 
3) прикупља, обрађује и врши контролу уноса 
података у информациони систем за праћење и 
анализу података о локалној енергетици (ЛЕП); 
4) прикупља, обрађује и врши контролу уноса 
података у информациони систем за праћење 
спровођење система енергетског менаџмента 
(СЕМИС);     
5) прикупља и обрађује податке о спроведеним 
мерама енергетске ефикасности, оствареним 
уштедама енергије, као и друге потребне 
податке и доставља их Министарству надле-
жном за послове енергетике;    
6) припрема Одлуку о успостављању система 
енергетског менаџмента у Општини Врњачка 
Бања ;       
7) спроводи јавне кампање и друге едукативне 
активности у функцији јачања свести у односу 
на ефикасно коришћење енергије;   
8) врши административне послове за потребе 
Савета за енергетику;    
9) обавља и друге послове прописане овом 
одлуком.  
     

Члан 9. 
      Енергетски менаџер Општине Врњачка Бања 
обавља следеће послове:   
1) прикупља и анализира податке о начину 
коришћења енергије;  
2) организује и учествује у припрми програма и 
плана енергетске ефикасности Општине 
Врњачка Бања;     

3) предлаже мере енергетске ефикасности и 
учествује у њиховој реализацији;   
4) припрема годишњи извештај о остваривању 
циљева уштеде енергије садржаних у програму 
и плану енергетске ефикасности Општине 
Врњачка Бања;    
5) предузима друге активности и мере 
енергетске ефикасности . 
 

Члан 10. 
Савет за енергетику обавља следеће послове: 
      
1) учествује у припреми програма и плана 
енергетске ефикасности Општине Врњачка 
Бања;   
2) даје смернице и упуства приликом израде 
стратешких планских докумената из области 
енергетске ефикасности прописаних овом 
одлуком;     
3) предлаже доношење других аката из области 
енергетске ефикасности и рационалне употребе 
енергије;     
      
4) предлаже предузимање мера које доприносе 
ефикасном коришћењу енергије;  
5) утврђује списак објеката и делова објеката из 
надлежности Општине за које се прикупљају 
подаци о потрошњи енергије и воде;  
     
6) дефинише годишње циљеве уштеде енергије 
за Општине Врњачка Бања;   
7) предузима друге активности које могу 
допринети унапређењу система енергетског 
менаџмента у Општини. 
 

Члан 11. 
           Савет за енергетику има председника, 
заменика председника и шест чланова које 
именује и разрешава Општинско веће Општине 
Врњачка Бања на период од четири године. 
    

Председник Савета за енергетику је члан 
Општинског већа Општине Врњачка Бања 
задужен за послове енергетске ефикасности или 
заштитe животне средине по функцији, заменик 
председника је Енергетски менаџер Општине 
Врњачка Бања по функцији, док осталих шест 
чланова чине енергетски менаџери и запослени 
чланови за област енергетике из Јавно-
комуналних предузећа и установа и 
Организационих  јединица Општинске управе 
Општине:     

1) ЈКП „Белимарковац“ Врњачка Бања; 
2) ЈП „Нови Аутопревоз“  Врњачка Бања;

  
3) Општинска стамбена агенција 
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4) ЈКП Бањско зеленило и чистоћа 
5) Организациона јединица Општинске 

управе за инвестиције; 
6) Организациона јединица Општинске 

управе за послове енергетике.  
 

Раду Савета за енергетику могу по 
позиву да присуствују, без права одлучивања, 
представници других јавних и јавно-комунал-
них предузећа, установа, органа и организација 
Општине и екстерна стручна и др. лица.  

Савет доноси Годишњи план рада и 
Пословник. 

Рад Савета је јаван. 
Јавност рада Савета утврђује се 

Пословником. 
Пословником Савета уређује се начин 

рада Савета, поступак усвајања и врста аката 
која израђује Савет. 

Документа која усваја Савет објављују 
се на званичној интернет страници општине 
Врњачка Бања.     
  Савет за енергетику подноси 
Скупштини општине Врњачка Бања годишњи 
извештај о свом раду. 

Рок за оснивање Савета је 2 месеца од 
дана ступања на снагу ове Одлуке 

 
Члан 12. 

Енергетски менаџери јавних и јавно-
комуналних предузећа, установа и других 
корисника јавних средстава као обвезника си-
стема енергетског менаџмента именују се у 
складу  са  законом. 

Енергетски менаџери из става 1.овог 
члна, су дужни да на захтев Енергетског 
менаџера Општине Врњачка Бања и Савета за 
енергетику, достављају податке о потрошњи 
енергије и спроведеним мерама енергетске 
ефикасности, као и друге податке од значаја за  
спровођење система енергетског менаџмента у 
њиховим објектима и да се придржавају  
 
 
 

смерница и упутстава Енергетског менаџмента 
Општине Врњачка Бања и Савета за енергетику.                                                    

 
Члан 13. 

           Органи Општине, установе и 
организације Општине Врњачка Бања као 
субјекти система енергетског  менаџмента на 
захтев Енергетског менаџера Општине и Савета 
за енергетику достављају податке о потрошњи 
енргије и спроведеним мерама енергетске 
ефикасности, као и друге податке од значаја за 
спровођење сисема енергетског менаџмента у 
њиховим објектима. 
 

Члан 14. 
            Крајњи корисници су лица одређена да 
достављају податка о потрошњи енергије за 
објекте у којима се обављају делатности у 
надлежности Општине. 

Крајњи корисници из става 1. овог члана 
воде редовну и тачну евиденцију о потрошњи 
енергије и воде у њихивим објектима путем 
уноса ових података у ИСЕМ. 
          Крајњи корисници из става 1. овог члана 
по потреби достављају и податке о спроведеним 
мерама енергетске ефикасности у њиховим 
објектима, као и друге податке од значаја за 
спровођење система енергетског менаџмента. 
 
III  ЗАДАЦИ И РОКОВИ ИЗВЕШТАВАЊА 
СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ 
МЕНАЏМЕНТА  

Члан 15. 
             Енергетски менаџер Општине 

Врњачка Бања, Организациона јединица 
Општинске управе за послове енергетике, 
енергетски менаџери јавних и јавно-комуалних  
предузећа, установа и других корисника 
објеката у јавној својини за које трошкове 
енергије плаћа јединица локалне самоуправе и 
органи Општине, установа и организација 
Општине Врњачка Бања као и субјекти система 
енергетског менаџмента, дужни су да достав-
љају извештаје из своје надлежности у следећим  
роковима: 

 
 
 
Предмет извештавања 

 Субјекти ЕМ задужени за извештавање  
 / рокови извештавања /  
 / субјект који се извештава / 

Организациона 
јединица ОУ за 
послове 
енергетике  

Енергетски 
менаџер Општине 
Врњачка Бања  

Енергетски менаџери јавних 
и јавно-комуналних 
предузећа, установа и других 
корисника јавних средстава 

Органи Општине, 
установе и 
организације 
Општине Врњачка 
Бања - субјекти 
система енергетског 
менаџмента 
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Годишњи извештај о 
остваривању циљева 
уштеде енергије за 
општину 

До 31. марта текуће године за 
предходну годину, извештај се 
доставља Министарству надлежном 
за послове енергетике 

  

Годишњи извештај о 
остваривању циљева 
уштеде енергије за  ЈКП и 
ЈП, установе и друге 
кориснике јавних средстав 

  До 31. марта текуће године 
за предходну годину, 
извештај се доставља 
Министарству надлежно за 
послове енергетике 

 

Извештај о спроведеним 
мерама енергетске 
ефикасности, оствареним 
уштедама енергије, као и 
други потребни подаци 
(Акциони план) 

До 31. марта текуће године за 
предходну годину доставља се 
Министарству надлежном за 
послове енергетике 

 До 1. марта текуће 
године доставља се 
Организационој 
јединица ОУ за 
послове енергетике 

Подаци о енергетској 
потрошњи предузећа и 
установа/подаци за 
потребе ЛЕП базе 

Континуирано, а 
последњи податак 
најкасније до 31. 
март текуће године 
за предходну 
годину 

 До 1.марта текуће године за 
предходну годину доставља 
се Организационој јединица 
ОУ за послове енергетике 

До 1.марта текуће 
године за 
предходну годину 
доставља се 
Организационој 
јединица ОУ за 
послове енергетике 

Подаци о енергетској 
потрошњи јавних 
објеката/подаци унети у 
ИСЕМ базу 

  Континуирано, а последњи 
податак најкасније до 31. 
март текуће године за 
предходну годину 

Континуирано, а 
последњи податак 
најкасније до 31. 
март текуће године 
за предходну 
годину 

Подаци о енергетској 
потрошњи јавних 
објеката/подаци унети у 
СЕМИС базу 

 Најакасније до 
31.марта 
текуће године 
за предходну 
годину 

 
 
  

 

Програм енергетске 
ефикасности за Општину 
Врњачка Бања 

 
 

 

 
 
 
 

До 1.октобра 
текуће године 
за наредни 
трогодишњи 
период 
доставља се 
/Организацион
ој јединици 
ОУ за послове 
енергетике/ 

До 1.октобара текуће године 
за наредни трогодишњи 
период доставља се 
/Енергетском менаџеру 
Општине Врњачка Бања/ 

До 1.октобара 
текуће године за 
наредни 
трогодишњи 
период доставља се 
/Енергетском 
менаџеру Општине 
Врњачка Бања/ 

План енергетске 
ефикасности за Општину 
Врњачка Бања  

 
 
 
 
 

1.децембар 
текуће године 
за наредну 
годину  
/Организацион
а јединица ОУ 
за послове 
енергетике/ 

До 1.октобра текуће године 
за наредну годину доставља 
се Енергетском менаџеру  
Општине Врњачка Бања 

До1.октобара 
текуће године за 
наредну годину 
доставља се 
Енергетском 
менаџеру  
Општине Врњачка 
Бања 
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V ПРОЦЕДУРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПОТРОШЊОМ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 16. 
Унос података о потрошњи енергије и 

воде у ИСЕМ базу врши се на два начина: 
1) Аутоматским путем из базе 

снадбевача енергије и воде и    
2) Непосредно преко одређених лица на 

нивоу крајњих корисника објеката. 
Снабдевачи из става 1. Тачка 1) овог  

члана, дужни су да податке о мерењу, 
потрошњи и трошковима за предате електричне 
енергије, топлотне енергије, природног гаса 
и/или воду у јавним зградама и др објектима, 
односно у јавном осветљењу уносе једном 
месечно у ИСЕМ.  

Именована лица из става 1. Тачка 2) 
овог члана дужна су да на месечном нивоу врше 
контролу уноса података из става 2. овог члана 
од стране снабдевача енергије иводе.  

У случају да ови подаци нису унети, 
именована лица су дужна да уносе наведене 
податке у ИСЕМ најмање једном месечно. 
 Приступ ИСЕМ бази и унос података 
имају одређена лица на нивоу крајњих кори-
сника објеката само за своје објекте, предходно 
овлашћена од стране председника Општине.  

Подаци о лицима  из предходног става 
овог члана достављају се министарству над-
лежном за послове енергетике.  

Енергетски менаџер Општине Врњачка 
Бања има приступ подацима за све објекте Оп-
штине Врњачка Бања који се налазе у ИСЕМ 
бази. 
      

Члан 17. 
 Унос података у СЕМИС базу врши 
Енергетски менаџер Општине Врњачка Бања. 
 Енергетски менаџер Општине Врњачка 
Бања је дужан да унос података из става 1. овог 
члана изврши до 31. марта текуће године за 
предходну календарску годину, те да о томе 
извести Министарство надлежно за послове 
енергетике у форми Годишњег извештаја о 
остваривању циљева уштеде енергије. 
 Приступ СЕМИС бази има само Енер-
гетски менаџер Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 18. 
Унос података у ЛЕП базу врше лица 

овлашћена од стране председника Општине.  
Подаци о лицима  из става 1. овог члана 

достављају се министарству надлежном за по-
слове енергетике.    
    

 Прикупљање података о потрошњи 
енергије и воде у јавним зградама, односно 
објектима у надлежности Општине врше одре-
ђена лица за достављање података у органима 
Општине, установама и организацијама Општи-
не Врњачка Бања.   

Прикупљање података о топлотној енер-
гији, природном гасу, јавном осветљењу, водо-
воду, јавном транспорту, јавној чистоћи, одржа-
вању путева  и јавном зеленилу врше Енергет-
ски менаџери односно именована лица у ЈКП 
„Белимарковац“ Врњачка Бања;  ЈП „Нови 
Аутопревоз“ Врњачка Бања; Општинска стамбе-
на агенција, ЈП Бањско зеленило и чистоћа, Ор-
ганизационе јединице Општинске управе оп-
штине Врњачка Бања за грађевинско земљиште, 
имовину, инвестиције, финансије и енергетику.
  

Подаци из ст. 2. и 3. овог члана 
достављају се овлашћеним лицима из става 1. 
овог члана до 1. марта текуће године за 
предходну календарску годину.  
 Овлашћена лица из става 1. овог члана 
дужна су да достављене податке унесу у ЛЕП 
базу до 31. марта текуће године за предходну 
календарску годину.   
 Приступ ЛЕП бази имају само лица из 
става 1. овог члана. 
 
VI ПРОГРАМ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
И ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  
 

Члан 19. 
Програм енергетске ефикасности јесте 

плански документ који доноси јединица локалне 
самоуправе, односно други обвезник система 
енергетског менаџмента о планираном начину 
остваривања и величини планираног циља 
уштеде енергије, за период од најмање три 
године.  

План енергетске ефикасности доноси 
јединица локалне самоуправе, односно други 
обвезник система енергетског менаџмента, 
детаљније разрађује мере и активности из 
програма, а садржи нарочито: мере и 
активности којима се предвиђа ефикасно 
коришћење енергије, носиоце и рокове за 
спровођење планираних активности, очекиване 
резултате за сваку од мера, односно активности, 
финансијске инструменте (изворе и начин 
обезбеђивања) предвиђене за спровођење 
планираних мера, за период од једне године. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 20. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања 
ће у року од шест месеци донети Решење о 
образовању и именовању чланова Савета за 
енергетику. 
 

Члан 21. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о успостављању 
енергетског менаџмента општине Врњачка Бања 
(Службеном  листу Општине Врњачка Бања br 
21/16) 
 Ова одлука  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном  листу 
Општине Врњачка Бања“.         

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 9-551/22 од 13.9.2022. године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
331. 

На основу члана 20 Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон101/2016 – 
др.закон, 47/2018 i 111/2021 – др.закон), члана 
13 и 14. став 1 тачка 5 Закона о енергетској 
ефикасности и рационалној употреби енергије 
("Службени гласник РС" број 40/21) одредбе 
Уредбе о обвезницима система енергетског 
менаџмента („Сл. гласник РС“, бр. 59/2022) и 
члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине 
Врњачка Бања ( ''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'', бр. 1/21-пречишћен текст и 4/21), Скуп-
штина општине Врњачка Бања, на 15. седници 
одржаној 13.9.2022.године, усвојила је 

 
ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ 
ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2022-2025 И 
ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА 

2023. ГОДИНУ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1.   

Приступа се процесу изради: 
 Програмa енергетске ефикасности општине 

Врњачка Бања за период 2022-2025. године  
и 

 Планa енергетске ефикасности у општини 
Врњачка Бања за буџетску 2023. годину   

Сви термини којима су у тексту озна-
чени припадност, положаји, професије, односно 
занимања, изражени у граматичком мушком 
роду, подразумевају природни мушки и женски 
род лица на које се односе. 

 
Члан 2.  

Циљ израде Програма енергетске ефика-
сности јесте израда планског документа којим 
се планира начин остваривања и величине пла-
нираног циља уштеде енергије, за период од нај-
мање три године. 

 
Члан 3.  

Циљ израде Плана енергетске ефикасно-
сти су разрађене мере и активности из програма 
за буџетску 2023. годину. 

 
Члан 4.  

Задатак Програма енергетске ефикасно-
сти је повећање енергетске ефикасности и кори-
шћење обновљивих извора енергије на терито-
рији општини Врњачка Бања кроз избор и дефи-
нисање оптималних мера којима ће се остварити 
циљеви уштеде, односно начини финансирања и 
реализација предложених мера. 

На основу усвојеног програма енергет-
ске ефикасности потребно је за сваку календар-
ску годину доноси се одговарајући План.  

Приликом предлагања мера и активно-
сти за уштеду енергије треба водити рачуна да 
оне буду реалне и изводљиве.  

Такође треба обратити посебну пажњу 
на рангирање и одређивање приоритетних обје-
ката и мера који ће се наћи у програму и плану. 

 
Члан 5.  

Задужује се Енергетски менаџер 
општине Врњачка Бања да организује и 
учествује у припрeми програма и плана енер-
гетске ефикасности Општине Врњачка Бања. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Сл. листу Општи-
не Врњачка Бања“. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 312-27/22 од 13.9.2022. године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                                               Иван Радовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
332. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. редовној седници одржаној дана 13.9.2022. 
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године, на основу чл. 20. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 
83/2014 - др. закон) и чл. 14. и 36. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 1/2021 и 04/2021)  доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ  
РОМА И РОМКИЊА 

У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 
2022-2024 

 
Члан 6.   

Приступа се процесу израде Локалног 
акционог плана за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња у општини Врњачка Бања за период 
2022-2024. године (у даљем тексту: ЛАП). 

 
Члан 7.   

Сви термини којима су у тексту 
означени припадност, положаји, професије, од-
носно занимања, изражени у граматичком му-
шком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе. 

 
Члан 8.   

 Циљ израде ЛАП-а је да се оствари 
побољшан социјално-економски положај ром-
ске националне мањине у општини Врњачка 
Бања уз пуно уживање мањинских права и 
постизање веће социјалне укључености Рома у 
све сегменте друштва у локалној заједници. 
 

Члан 9.  
Задатак ЛАП-а је идентификовање 

проблема припадника ромске националне мањи-
не на територији општине Врњачка Бања и 
осмишљавање активности и мера којима би се 
деловало на узроке идентификованих проблема.  

Кључна питања којима се ЛАП бави су: 
какав је тренутни положај припадника ромске 
националне мањине у локалној заједници, шта 
је утицало на такво стање, какве су перспективе, 
које су активности и мере на располагању, као и 
који се ефекти реализацијом ЛАП-а очекују да 
буду постигнути. 

 
Члан 10.  

Одређује се Институционална радна 
група у оквиру програма „РОМАКТЕД 2 – 
промовисање доброг управљања и оснаживање 
Рома на локалном нивоу“ формирана Решењем 
председника општине 020-166/2021 од 

06.12.2021. године за носиоца израде ЛАП-а из 
чл. 1. ове Одлуке. 

Члан 11.  
Задужује се организациона јединица 

Општинске управе надлежна за локални 
економски развој за обављање стручних послова 
за потребе израде ЛАП-а. 

Члан 12.   
Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Сл. листу 
Општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-509/22 од 13.9.2022. године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                                               Иван Радовић,с.р. 
_____________________________________ 

. 
333. 
 На  15. седници Скупштине општине 
Врњачка Бања одржаној 13.9.2022. године на 
основу чл. 20. ст. 1. тч 10. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 
закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), чл. 15. ст 
1. тч. 10. и чл. 40, ст. 1. тч. 69. Статута општине 
Врњачка Бања („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 1/21-пречишћен текст и 
4/21), Протокола о сарадњи између Савета 
Европе, Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и Општине 
Врњачка Бања потписаног у оквиру програма 
ROMACTED (Промовисање доброг управљања 
и оснаживање ромске заједнице на локалном 
нивоу) бр. 110-162/2018 од 29.05.2018. године, 
Решења о образовању институционалне радне 
групе у оквиру програма ROMACTED бр. 110-
162/2018 од 15.11.2018. године и Протокола о 
сарадњи између Савета Европе, Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
Општине Врњачка Бања потписаног у оквиру 
фазе 2 програма ROMACTED  бр. 110-428/21 од 
02.11.2021. године донета је 

 
О Д Л У К А  

О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА  
ЗАДУЖЕНОГ ЗА  ПРИПРЕМУ И 

РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА УНАПРЕЂЕЊА 
ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА 

РОМА И РОМКИЊА  
У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Члан 1.   
 Именује се Дејан Павловић за коорди-
натора задуженог за припрему и реализацију 
мера унапређења људских и мањинских права 
Рома и Ромкиња у општини Врњачка Бања. 
 

Члан 2.  
Задатак именованог лица из чл. ове 

одлуке је учествовање у припреми, изради, 
спровођењу и/или извештавању у пројектима 
које реализује општина Врњачка Бања из свих 
извора финансирања који имају за циљ побољ-
шање услова живота и рада  Рома и Ромкиња на 
територији општине Врњачка Бања. 

 
Члан 3.   

 Овлашћује се председник скупштине да 
са лицем из чл. 1 ове одлуке за привремене и 
повремене послове, који су наведени у 
наведеном члану, закључи уговор у оквирима 
средстава које су за ове намене опредељена у 
буџету општине у разделу 1 Скупштина оп-
штине у делу који се односи на побољшање 
услова живота и рада Рома и Ромкиња на 
територији општине Врњачка Бања, док постоји 
потреба за његовим ангажовањем. 
 

Члан 4.   
 У колико лице из члана 1 ове одлуке 
оствари накнаду по истом основу из осталих 
извора финансирања  (донатора и сл.) накнада 
за рад по уговору из члана 2 ове одлуке се неће 
исплаћивати у том периоду. 
 

Члан 5.   
 Лице из члана 1 ове одлуке за свој рад 
одговара председнику скупштине као руково-
диоцу директног корисника буџетских сред-
става у разделу 1 буџета општине Врњачка Бања 
коме је у обавези да подноси извештај о раду у 
роковима и на начин који ће се ближе уредити 
уговором. 
 

Члан 6.   
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-136/22 од 13.9.2022. године 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                                               Иван Радовић,с.р. 
_____________________________________ 

 

334.  
Скупштина општине Врњачка Бања на15. 

седници, одржаној дана 13.9.2022.године, на 
основу  чл.  146. Закона о привредним 
друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/11, 99/11, 
83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), 
чл.69.Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр.15/16 и 88/19) 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 ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ ''НОВИ 

АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
Укупан  регистрован основни новчани  

капитал Јавног предузећа за превоз путника и 
транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 
Бања је 22.440.190,60 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 
10.000.000,00 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 
32.440.190,60  динара.   

 
Члан 3. 

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 ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 
сматра се повећаним даном регистрације 
повећања основног капитала. 
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Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана  објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2255 /22 од  13.9.2022.године 
                          

                                  ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
335. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.седници, одржаној дана 13.9.2022.године,  по 
разматрању Захтева за распустање Савета 
Месне заједнице Подунавци број 9-443/22 од 
19.7.2022.године, на основу члана чл.76б.Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон) и чл.105. Статута општине 
Врњачка Бања (“Службени лист општине Врња-
чка Бања”,бр. 1/21-пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 
о распуштању Савета Месне заједнице 

Подунавци 
 

I. 
 Распушта се Савет Месне заједнице 
Подунавци. 
 Савет Месне заједнице се распушта због 
неодржавања седница савета у периоду дужем 
од 3 месеца. 

II. 
 До конституисања новог савета месне 
заједнице, текуће и неодложне послове мсне 
заједнице обављаће Владимир Стаменчић у 
својству повереника Општине. 
 Председник Скупштине општине распи-
саће изборе за савет месне заједнице Подунавци 
у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

III. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врња-
чка Бања.'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-127/22 од 13.9.2022.године 
                                                   

                                ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

336. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

15,седници,  одржаној 13.9.2022.године, на 
основу чл.74. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",број 129/07,  
83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чл.103. и 104. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр.1/21-пречишћен текст) и чл.25.-26., 
32.-33. Одлуке о месним заједницама на 
територији општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања», бр.15/19), донела је  

  
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И 
ДРУГОСТЕПЕНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1 
 У Одлуци о образовању изборне 
комисије и другостепене изборне комисије за 
спровођење избора за чланове Савета Месних 
заједница општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, број 14/21), у члану 2. 
став 2. мења се тачка 1., тако да сада гласи: 
 «Тијана Диздар, дипл.правник, 
председник.» 
 У истом члану мења се став 3., тако да 
сада гласи: 
 «За секретара се именује Тамара 
Радојевић, дипл.правник.» 
 

Члан 2 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања". 
    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-143/22  од  13.9.2022.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
337. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. Седници одржаној дана 13.9.2022.године , на 
основу,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 
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(''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 Општин-
ског правобранилаштва број ОП бр.20/2022 од 
21.7.2022.год., доноси 
 

О Д Л У К У 
 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊА ДЕЛА КП.БР.656/7 И 
КП.БР.656/8 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 следећих непокретности, и то: 
 

-дела кп.бр.656/7 КО Врњачка Бања, 
укупне површине 379 м2, у површини од 91м2, 
уписане у ЛН 8511 КО Врњачка Бања, а који 
део је власништво Гордане Јовановић из 
Врњачке Бање у реалном уделу од 27/379, 
Љиљане Трифуновић из Врњачке Бање у 
реалном уделу од 27/379 и Снежане Трифуно-
вић из Врњачке Бање у реалном уделу од 27/379 
и  

-кп.бр.656/8 КО Врњачка Бања у 
површини од 45м2, уписане у ЛН 2366 КО 
Врњачка Бања, власништво Гордане Јовановић, 
Љиљане Трифуновић и Снежане трифуновић из 
Врњачке Бање на по 1/3 идеалну.  
 

Непокретности из става 1.овог члана се 
прибављају 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 уре-
ђују 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 обезбеђена су 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.115-464-08-00099/22 од 31.8.2022.године, у 
вредности од 10.079,50 дин по м2 за кп.бр.656/7 
и 656/8 КО Врњачка Бања. 
 

Члан 3 
Разлози за спровођење поступка 

прибављања непокретности из чл. 1. Ове Од-
луке у поступку непосредне погодбе, садржани 
су у чињеници да су предметне парцеле нео-
пходне за регулацију саобраћајнице у потесу у 
којем се налазе, како је то предвиђено Планом 
генералне регулације општине Врњачка Бања, 
због чега се прибављање не би могло реали-
зовати јавним надметањем,односно прику-
пљањем писмених понуда.Оправданост и цели-
сходност прибављања наведених кат. парцела у 
јавну својину Општине непосредном погодбом 
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 општи-
не записник са предлогом решења о при-
бављању непокретности у јавну својину које ће 
садржавати све елементе прописане важећим за-
конским 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: 46-527/22 од 13.9.2022.године 
                                                                                                                 

                                   ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
338. 

На основу чл.146. став 3Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст), а на 
основу Закључка СО бр.400-2110/22 од 
13.09.2022.године, врши се 

 
ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋАЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
БЕЛИМАРКОВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Члан 1. 
 У члану 1. став 3.. Измене одлуке о 
повећају основног капитала Јавног предузећа за 
обављање комуналне делатности „Белимар-
ковац“ Врњачка Бања врши се исправка тако да 
сада став 3. гласи : 
„Скупштина општине Врњачка Бања, оснивач 
Јавног предузећа из чл.1 ове Одлуке, доноси 
одлуку о повећању основног новчаног капитала 
овог јавног предузећа у исносу од 35.250.000,00 
динара.“ 

Члан 2. 
 Ову исправку објавити  у ''Службеном 
листу општине  Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2254/22 од 13.9.2022.године 
                               

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
339. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.седници одржаној дана 13.9.2022.године , на 
основу чл. 29. и 30.  Закона о јавној својини  
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 
95/2018),   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.65. став 1. тачка 2. и 5. и 
чл.67. Одлуке о грађевинском земљишту 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.72/20, 4/21 и 14/21), чл. 5. 
став 1. Програма отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини општине Врњачка 
Бања за 2022.годину („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 19/22) и чл.40. тач. 37а 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 
текст), доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПОСТУПКА 

ОТУЂЕЊА ДЕЛА КП.БР.341/12, ДЕЛА 
КП.БР.341/13 И ДЕЛА КП.БР.2132/3 СВЕ У 

КО ВРЊАЧКА БАЊА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА РАДИ 

ИСПРАВКE ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 
 
 
 

Члан 1 
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења из 
јавне својине Општине Врњачка Бања дела  кп. 
бр. 341/12, дела кп.бр.341/13 и дела 2132/3 све у  
КО Врњачка Бања у укупној површини од око 
37м2 Љубомиру Ракезићу, ул.Кнеза Милоша 
006С/4/20 из Врњачке Бање. 
Отуђење непокретности врши се поступком 
непосредне погодбе и по тржишним условима. 
 

Члан 2 
Поступак отуђења непокретности из чл. 

1. ове одлуке врши се по тржишним условима и 
Према процени Пореске управе бр. 115-464-08-
00088/2022 од 19.7.2022-6.872,04 динара по м2 
за парцеле бр.341/12, 341/13 и 2132/3 све у КО 
Врњачка Бања. 
Разлог за спровођење поступка отуђења 
непокретности из чл. 1. ове Одлуке у поступку 
непосредне погодбе садржани су у чињеници да 
су предметне парцеле које се отуђује из јавне 
својине Општине неопходна за проширење 
кат.парцеле кп.бр.744/4 КО Врњачка Бања, са 
којом се граниче, а која је приватна својина 
Љубомира Ракезића, ул.Кнеза Милоша 
006С/4/20 из Врњачке Бање (у реалном уделу од 
1998/2064, површине 344 м2), у свему према 
Скици препарцелације израђеној од стране ГР 
„Геопројект“, Драган Митић пр., од маја 
2022.године, због чега се прибављање не би 
могло реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда. Оправданост и 
целисходност отуђења наведене кат.парцеле из 
јавне својине Општине непосредном погодбом 
садржана је у потреби исправке граница 
суседних парцела. 

 
Члан 3 

Након спроведеног поступка отуђења 
земљишта путем размене из чл.1. ове одлуке, 
организациона јединица Општинске управе 
надлежна за имовинско-правне послове 
доставља Скупштини општине предлог акта о 
располагању грађевинским земљиштем путем 
непосредне погодбе која ће садржавати све 
елементе прописане важећим законским 
прописима који уређују ову материју, а по 
претходно спроведеном поступку утврђивања 
основаности за размену грађевинског земљишта 
од стране Општинског правобранилаштва 
сходно чл.74. став 4. Одлуке о грађевинском 
земљишту Општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.72/20, 4/21 и 14/21). 
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Члан 4 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-423/22 од 13.9.2022.године 
 

                             ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
340. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на15.седници, одржаној дана 13.9.2022.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 88/19) и чл.40.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21-
пречишћен текст), донела је   

 
ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ 

 О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
БЕЛИМАРКОВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о повећању основног капитала 
јавног предузећа за обављање комуналне 
делатности „Белимарковац“ Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ број 17/22), 
мења се члан 1 тако да сада гласи: 
„Укупан  регистрован основни новчани  капитал 
Јавног предузећа за обављање комуналне 
делатности Белимарковац Врњачка Бања је 
12.200.000,00 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 36.000.000,00 
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. 
 У истој Одлуци мења се члан 2. тако да 
сада гласи: 
„Укупна вредност  основног новчаног  капитала 
Јавног предузећа након повећања је 
48.200.000,00  динара.“  

Члан 3. 
Одлука о повећању основног капитала Јавног 
предузећа регистроваће се у складу са законом о 
регистрацији, у року од шест месеци од дана 
доношења. 

 
Члан 4. 

Основни капитал Јавног предузећа сматра се 
повећаним даном регистрације повећања 
основног капитала. 
 

Члан 5. 
  Ова одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана  објављивања у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2254 /22 од 13.9.2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
341. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.  седници одржаној 13.9.2022.на основу члана 
67. став 4. тачка 3) Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији ("Сл. 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), 
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-
5824/2022-1 од 28.07.2022.г., и члана 40. Статута 
општине Врњачка Бања ("Службени лист 
Општине Врњачка Бања" бр. 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 „TRAYAL 
KORPORACIJA“  А.Д. КРУШЕВАЦ 

У ОСНОВНИ КАПИТАЛ  
ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА 

 
Члан 1 

Скупштина општине је сагласна да се 
потраживања општине Врњачка Бања од 
Привредног друштва „TRAYAL KORPORACI-
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JA“  А.Д. Крушевац по основу уступљених јав-
них прихода - порез на зараде са стањем на дан 
18. јул 2022. године, са припадајућим каматама 
под условима који је прописала Влада својим 
Закључком 05 број: 023-5824/2022-1 од 
28.07.2022. године,  у износу од 2.739,09 динара, 
а који је утврђен у складу са Записником о 
стању дуга на дан 18. јул 2022.године са 
припадајућом каматом до 28.07.2022.г. - 
Министарства финансија – Пореске управе – 
Центар за велике пореске обвезнике број: 251-
433-12-02313/2022-3000 од 19.08.2022.г., пре-
творе (конвертују) у основни капитал општине 
Врњачка Бања у Привредног друштва 
„TRAYAL KORPORACIJA“  А.Д. Крушевац 
(структура потраживања: дуг на дан 18.07.2022. 
г. износи 1.832,25 динара, Износ камате на дан 
18.07.2022.г. који припада локалној самоуправи 
износи 900,42 динара, Износ камате обрачунате 
од 18.07.2022.г. до 28.07.2022.г. који припада 
локалној самоуправи износи 6,41 динар) 
 

Члан 2 
 Ова одлука се доноси на основу седеће 
документације којом се доказује испуњеност 
услова у складу са чланом 67. став 4. тачка ) 
Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији ("Сл. 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), и то: 
1. Закључак Владе Републике Србије 05 број 

023-5824/2022-1 од 28.07.2022.г.,  
2. стању дуга на дан 18. јул 2022.године са 

припадајућом каматом до 28.07.2022.г. - 
Министарства финансија – Пореске управе – 
Центар за велике пореске обвезнике број: 
251-433-12-02313/2022-3000 од 19.08.2022.г. 

3. Допис Привредног друштва „TRAYAL 
KORPORACIJA“  А.Д. Крушевац број 33 од 
24.08.2022.г. (заведен под бројем 400-2163/22 
од 02.09.2022.г.) 

4. Допис Владе Републике Србије 05 Број: 023-
5824/2022-1 од 24.08.2022.г. Министарству 
привреде којим се доставља закључак из 
тачке 1 на реализацију. 
 

 Акти из става 1 овог члана чине 
саставни део ове одлуке. 
 

 

Члан 3 
 Ову одлуку доставити Министарству 
финансија-Пореској управи и субјекту 
приватизације. 
 

Члан 4 
Овлашћује се председник општине да може на 
основу ове одлуке да закључи уговор о 
конверзији потраживања буџета општине Врња-
чка Бања у капитал Привредног друштва 
„TRAYAL KORPORACIJA“ А.Д. Крушевац, као 
и да спроведе све остале процедуре и потпише 
одговарајућа акта у вези са уписом акција у 
наведеном привредном друштву. 
 

Члан 5 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном листу општине 
Врњачка Бања.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2163 /22 од 13.9.2022.године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
342. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. Седници одржаној дана 13.9.2022.године , на 
основу чл. 99. и 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, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 и 37/19), 
чл.65 став 1 тачка 3. Одлуке о грађевинском 
земљишту Општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.72/20, 4/21 и 14/21), 
чл.40. тач.37а Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21) и 
захтева предузећа „НИКОЛИЋ МОНТ С“д.о.о. 
Врњачка Бања број 46-526/22 од 30.8.2022. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ ДЕЛА КП.БР. 906/36 КО 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком покреће се поступак  отуђења из 
јавне својине Општине Врњачка Бања  дела  
кп.бр.906/36 КО Врњачка Бања, у површини од 
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32 м2, а која је укупне површине 94 м2, уписана 
у листу непокретности број 7305 КО Врњачка 
Бања, путем непосредне погодбе предузећи 
„НИКОЛИЋ МОНТ С“ д.о.о., због исправке 
граница парцела у циљу формирања грађе-
винске парцеле у складу са планским актима 
општине. 
 

Члан 2. 
Поступак непосредне погодбе, сагласно 

Закону, подзаконским актима, одлукама 
Скупштине општине Врњачка Бања које уређују 
ову област, чл.65 став 1 тачка 3. Одлуке о 
грађевинском земљишту Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.72/20, 4/21 и 14/21) спровешће орга-
низациона јединица Општинске управе над-
лежна за имовинско-правне послове, а према 
тржишној вредности предметних непокретности 
утврђеној од стране надлежне комисије Пореске 
управе, Групa за контролу издвојених активно-
сти малих локација Врњачка Бања – Процена по 
замолници бр.115-464-08-00100/2022 од 
30.8.2022. године са Записником о процени тржи-
шне вредности непокретности без изласка на терен 
бр.115-464-08-00100/2022 од 30.8.2022.год., у 
вредности од 4.000,00 динара/м2. 
 

Члан 3. 
Разлози за спровођење поступка 

отуђења непокретности из чл. 1. ове Одлуке у 
поступку непосредне погодбе садржани су у 
чињеници да је потребно да се, у складу са 
планским актима општине Врњачка Бања 
изврши исправка граница парцела према датој 
регулацији и на тај начин обезбеди формирање 
грађевинске парцеле и приступ саобраћајници 
за исту, због чега се прибављање не би могло 
реализовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда.  
 

Члан 4. 
Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе организациона јединица Општинске 
управе надлежна за имовинско-правне послове 
доставља Скупштини општине предлог акта о 
располагању грађевинским земљиштем путем 
непосредне погодбе који 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: 46-526/22 од 13.9.2022.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
343. 
  Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. Седници одржаној дана 13.9.2022.године , на 
основу чл. 99. и 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, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 и 37/19), 
чл.65 став 1 тачка 3. Одлуке о грађевинском 
земљишту Општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.72/20, 4/21 и 14/21), 
чл.40. тач.37а Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21) и 
захтева Захтева Мијомира Здравковића број 46-
27/22 од 25.7-2022.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ  КП.БР. 3707/38  
КО ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком покреће се поступак  

отуђења из јавне својине Општине Врњачка 
Бања  дела  кп.бр.3707/38 КО Врњачка Бања, у 
површини од 91м2, која је уписана у листу 
непокретности број 7305 КО Врњачка Бања, 
путем непосредне погодбе Мијомиру Здравко-
вићу, ради стварања услова за озакоњење обје-
кта који је делом изграђен на истој. 
 

Члан 2. 
Поступак непосредне погодбе, сагласно 

Закону, подзаконским актима, одлукама Скуп-
штине општине Врњачка Бања које уређују ову 
област, чл.65 став 1 тачка 3. Одлуке о гра-
ђевинском земљишту Општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.72/20, 
4/21 и 14/21) спровешће организациона једини-
ца Општинске управе надлежна за имовинско-
правне послове, а према тржишној вредности 
предметних непокретности утврђеној од стране 
надлежне комисије Пореске управе, Групa за 
контролу издвојених активности малих локација 
Врњачка Бања – Процена по замолници бр.115-
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464-08-0094/2022 од 16.8.2022. године са 
Записником о процени тржишне вредности 
непокретности без изласка на терен бр.115-464-
08-00094/2022 од 16.8.2022.год., у вредности од 
3.729,54 динара/м2. 
 

Члан 3. 
Разлози за спровођење поступка отуђења 
непокретности из чл. 1. ове Одлуке у поступку 
непосредне погодбе садржани су у чињеници да 
је на описаном делу парцеле  изграђен стамбени 
објекат, власништво подносиоца захтева, а све у 
циљу стварања законске могућности озакоњења 
предметног објеката, због чега се прибављање 
не би могло реализовати јавним надметањем, 
односно прикупљањем писмених понуда.  
 

Члан 4. 
Након спроведеног поступка непосредне погод-
бе организациона јединица Општинске управе 
надлежна за имовинско-правне послове доста-
вља Скупштини општине предлог акта о распо-
лагању грађевинским земљиштем путем непо-
средне погодбе који 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: 46-27/22 од 13.9.2022.године 
 

                                ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
344. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. Седници одржаној дана 13.9.2022. , на 
основу чл. 99. и 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, 132/14, 145/14,83/18, 31/19 и 37/19), 
чл.65 став 1 тачка 3. Одлуке о грађевинском 
земљишту Општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.72/20, 4/21 и 14/21), 
чл.40. тач.37а Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.1/21) и 
захтева Захтева Ане Лазевски број 46-27/22 од 
25.7-2022.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ  КП.БР. 2152 КО ВРЊАЧКА 
БАЊА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак  
отуђења из јавне својине Општине Врњачка 
Бања  дела  кп.бр.2152 КО Врњачка Бања, у 
површини од 1,22м2, укупне површине 4326 м2, 
која је уписана у листу непокретности број 7305 
КО Врњачка Бања, путем непосредне погодбе 
Ани Лазевски, ради реализације Пројекта 
препарцелације број 350-170/22 од 21.3.2022. 
године. 
 

Члан 2. 
Поступак непосредне погодбе, сагласно 

Закону, подзаконским актима, одлукама Скуп-
штине општине Врњачка Бања које уређују ову 
област, чл.65 став 1 тачка 3. Одлуке о 
грађевинском земљишту Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.72/20, 4/21 и 14/21) спровешће органи-
зациона јединица Општинске управе надлежна 
за имовинско-правне послове, а према тржи-
шној вредности предметних непокретности 
утврђеној од стране надлежне комисије Пореске 
управе, Групa за контролу издвојених активно-
сти малих локација Врњачка Бања – Процена по 
замолници бр.115-464-08-0010/2022 од 
31.08.2022. године са Записником о процени 
тржишне вредности непокретности без изласка 
на терен бр.115-464-08-0010/2022 од 31.08.2022. 
год., у вредности од 6.872,04 динара/м2. 
 
 

Члан 3. 
Разлози за спровођење поступка отуђе-

ња непокретности из чл. 1. ове Одлуке у 
поступку непосредне погодбе садржани су у 
чињеници да је потребно спровести Пројекат 
препарцелације број 350-170/22 од 21.3.2022. 
године урађен од стране „ARKON PROJEKT 
INŽENJERING“d.o.o. из Раче, због чега се 
прибављање не би могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених 
понуда.  

Члан 4. 
Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе организациона јединица Општинске 
управе надлежна за имовинско-правне послове 
доставља Скупштини општине предлог акта о 
располагању грађевинским земљиштем путем 
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непосредне погодбе који 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: 46-525/22 од 13.9.2022.године 
 
                                             ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
345. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници одржаној дана 13.9.2022. године, на 
основу чл.3 и 22. Закона о метеоролошкој и 
хидролошкој делатности („СЛ.гласник РС“ 
88/10) и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
1/21-пречишћен текст),  донела је 
 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

 УСПОСТАВЉАЊА  
ДОПУНСКИХ МРЕЖА СТАНИЦА 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком се покреће поступак 

испитивања услова за успостављање допунских 
мрежа станица, односно метеоролошких и/или 
хидролошких станица које успоставља орган 
локалне самоуправе. 

 
Члан 2. 

Задужују се секретар Скупштине 
општине и Општинска управа да у циљу 
реализације ове одлуке остваре сарадњу са 
Републичким хидрометеоролошким заводом и 
припреме предлог о начину успостављања 
допунских мрежа станица, односно метеоро-
лошких и/или хидролошких станица које 
успоставља орган локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 Рок за припрему и достављање потре-
бних аката је 60 дана. 
 

 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:350-520/22 од 13.9.2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
346. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. редовној седници, одржаној дана 
13.9.2022.године, на основу чл. 27 и 29. 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 Врњачка Бања'', бр.1/21-
пречишћен текст) и чл.4 Одлуке о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Врњачка Бања непосредном 
погодбом, СО Врњачка Бања 344-5/22 од 
3.6.2022.године и предлога Комисије за 
грађевинско земљиште број 46-417/22 од 
8.8.2022.године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

КП.БР.3023 КО ВРЊАЧКА БАЊА У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

 
1.Овим Решењем прибавља се у јавну својину 
Општине Врњачка Бања следећа непокретност, 
и то: 
-дела кп.бр.3023 КО Врњачка Бања у површини 
од 40a 65м, која је укупне површине 73а 
63м2м2, уписана у ЛН 8454 КО Врњачка Бања, 
власништво Илић Маријана из Врњачке Бање, 
са уделом 600/7363, Прибаковић Марка из 
Врњачке Бање са уделом 6763/7363. 
Део који се прибавља фактичко је власништво 
Марка Прибаковића и налази се у у зони 
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предвиђеној за ЈАВНЕ ОБЈЕКТЕ-СПОРТ И 
РЕКРЕАЦИЈА, док је део који се не откупљује у 
фактичком власништву Илић Маријане и налази 
се у зони ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 
БАЊСКОГ ТИПА „С2“, у оквиру урбанистичке 
целине В3. Након закључења уговора о 
прибављању дела наведене кат.парцеле, 
израдиће се пројекат парцелације у складу са 
Урбанистичким пројектом за изградњу 
фудбалских терена у зони спорта, број 03/21 
израђеним од стране Општинске стамбене 
агенције Врњачка Бања. 
 
Напред наведена непокретност се прибавља 
путем непосредне погодбе, за потребе уређења 
површине јавне намене, односно изградње 
фудбалских терена, у складу са Урбанистичким 
пројектом за изградњу фудбалских терена у 
зони спорта, број 03/21 израђеним од стране 
Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. 
                                                         
2.Непокретности из течке 1 овог Решења се 
прибављају  према тржишној вредности 
утврђеној од стране надлежне комисије Пореске 
управе, по акту бр.115-464-08-000083/2022 од 
27.6.2022.године у вредности, а у складу са 
могућностима буџета општине и Запиником 
Комисије за грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања у непосредној погодби , у висини 
од 2.714,00 дин по м2, што укупно за напред 
наведену парцелу представља износ од 
11.032.410,00 динара. 
 
3.Износ од 11.032.410,00  динара, потребан за 
прибављање непокретноси из тачке 1 овог 
решења биће обезбеђен Ребалансом буџета 
општине Врњачка Бања. 
 
4.Уговор о прибављању непокретности из става 
1 овог Решења у име општине потписује 
председник општине Врњачка Бања. 
 
 5.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-417/22 од 13.9.2022.године 
 

                                                                                                                  
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

347. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.редовној седници, одржаној дана 
13.9.2022.године, на основу чл. 27 и 29. 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 Врњачка Бања'', бр.1/21-
пречишћен текст) и чл.4 Одлуке о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Врњачка Бања непосредном 
погодбом, СО Врњачка Бања 344-5/22 од 
3.6.2022.године и предлога Комисије за 
грађевинско земљиште број 46-417/22 од 
8.8.2022.године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
КП.БР.3021/1 КО ВРЊАЧКА БАЊА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 
БАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
                                                                  . 
 
1.Овим Решењем прибавља се у јавну својину 
Општине Врњачка Бања следећа непокретност, 
и то: 
 
-кп.бр. 3021/1 КО Врњачка Бања у површини од 
27а 03м2, уписана у ЛН 4498 КО Врњачка Бања, 
власништво Живке Џамић из Врњаца. 
 
Напред наведена непокретност се прибавља 
путем непосредне погодбе, за потребе уређења 
површине јавне намене, односно изградње 
фудбалских терена, у складу са Урбанистичким 
пројектом за изградњу фудбалских терена у 
зони спорта, број 03/21 израђеним од стране 
Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. 
                                                         
2.Непокретности из течке 1 овог Решења се 
прибављају  према тржишној вредности 
утврђеној од стране надлежне комисије Пореске 
управе, по акту бр.115-464-08-000083/2022 од 
27.6.2022.године у вредности, а у складу са 
могућностима буџета општине и Запиником 
Комисије за грађевинско земљиште општине 
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Врњачка Бања у непосредној погодби , у висини 
од 2.714,00 дин по м2, што укупно за напред 
наведену парцелу представља износ од 
7.335.942,00 динара. 
 
3.Износ од 7.335.942,00  динара, потребан за 
прибављање непокретноси из тачке 1 овог 
решења биће обезбеђен Ребалансом буџета 
општине Врњачка Бања. 
 
4.Уговор о прибављању непокретности из става 
1 овог Решења у име општине потписује 
председник општине Врњачка Бања. 
 
 5.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-417/22 од 13.9.2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
348. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.редовној седници, одржаној дана 
13.9.2022.године, на основу чл. 27 и 29. 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 Врњачка Бања'', бр.1/21-пре-
чишћен текст) и чл.4 Одлуке о покретању 
поступка прибављања непокретности у јавну 
својину општине Врњачка Бања непосредном 
погодбом, СО Врњачка Бања 344-5/22 од 
3.6.2022.године и предлога Комисије за 
грађевинско земљиште број 46-417/22 од 
8.8.2022.године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
КП.БР.3022/1 КО ВРЊАЧКА БАЊА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 
БАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
                                                                  . 
 
1.Овим Решењем прибавља се у јавну својину 
Општине Врњачка Бања следећа непокретност, 
и то: 
 
-3022/1 КО Врњачка Бања у површини од 24а 
09м2м2, уписана у ЛН 8365 КО Врњачка Бања, 
власништво Прибаковић Живана  из Врњаца са 
½ идеалном  и Владанке Расинац из Оџака, 
Трстеник са ½ идеалном. 
 
Напред наведена непокретност се прибавља 
путем непосредне погодбе, за потребе уређења 
површине јавне намене, односно изградње 
фудбалских терена, у складу са Урбанистичким 
пројектом за изградњу фудбалских терена у 
зони спорта, број 03/21 израђеним од стране 
Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. 
                                                         
2.Непокретности из течке 1 овог Решења се 
прибављају  према тржишној вредности 
утврђеној од стране надлежне комисије Пореске 
управе, по акту бр.115-464-08-000083/2022 од 
27.6.2022.године у вредности, а у складу са 
могућностима буџета општине и Запиником 
Комисије за грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања у непосредној погодби , у висини 
од 2.714,00 дин по м2, што укупно за напред 
наведену парцелу представља износ од 
6.538.026,00 динара. 
 
3.Износ од 6.538.026,00  динара, потребан за 
прибављање непокретноси из тачке 1 овог 
решења биће обезбеђен Ребалансом буџета 
општине Врњачка Бања. 
 
4.Уговор о прибављању непокретности из става 
1 овог Решења у име општине потписује 
председник општине Врњачка Бања. 
 
 5.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-417/22 од 13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 
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349. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.редовној седници, одржаној дана 13.9.2022. 
године, на основу чл. 27 и 29. 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 
Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен текст) и чл.4 
Одлуке о покретању поступка прибављања 
непокретности у јавну својину општине 
Врњачка Бања непосредном погодбом, СО 
Врњачка Бања 344-5/22 од 3.6.2022.године и 
предлога Комисије за грађевинско земљиште 
број 46-417/22 од 8.8.2022.године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
КП.БР.3024/2 КО ВРЊАЧКА БАЊА У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 
БАЊА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
                                                                  . 
 
1.Овим Решењем прибавља се у јавну својину 
Општине Врњачка Бања следећа непокретност, 
и то: 
 
-дела кп.бр.3024/2 КО Врњачка Бања у 
површини од 19а 41м, која је укупне површине 
43а 93м2, уписана у ЛН 3534 КО Врњачка Бања, 
власништво Зорана Прибаковића из Врњаца. 
Након закључења уговора о прибављању дела 
наведене кат.парцеле, израдиће се пројекат 
парцелације  наведене кат.парцеле, у складу са 
Урбанистичким пројектом за изградњу 
фудбалских терена у зони спорта, број 03/21 
израђеним од стране Општинске стамбене 
агенције Врњачка Бања. 
 
Напред наведена непокретност се прибавља 
путем непосредне погодбе, за потребе уређења 
површине јавне намене, односно изградње 
фудбалских терена, у складу са Урбанистичким 
пројектом за изградњу фудбалских терена у 
зони спорта, број 03/21 израђеним од стране 
Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. 

                                                         
2.Непокретности из течке 1 овог Решења се 
прибављају  према тржишној вредности 
утврђеној од стране надлежне комисије Пореске 
управе, по акту бр.115-464-08-000083/2022 од 
27.6.2022.године у вредности, а у складу са 
могућностима буџета општине и Запиником 
Комисије за грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања у непосредној погодби , у висини 
од 2.714,00 дин по м2, што укупно за напред 
наведену парцелу представља износ од 
5.267.874,00 динара. 
 
3.Износ од 5.267.874,00  динара, потребан за 
прибављање непокретноси из тачке 1 овог 
решења биће обезбеђен Ребалансом буџета 
општине Врњачка Бања. 
 
4.Уговор о прибављању непокретности из става 
1 овог Решења у име општине потписује 
председник општине Врњачка Бања. 
 
 5.Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-417/22 од 13.9.2022.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

350. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.седници, одржаној дана 13.9.2022.године, на 
основу чл. 29. 30. и 100. 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, 37/19-др.закон, 9/20 и 
52/21), чл.3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ставри у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр.16/2018), 
), чл.65. став 1 тачка 2 и 5 и чл.67. Одлуке о 
грађевинском земљишту Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.72/20, 4/21, 14/21 ), чл. 2. Програма отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Врњачка Бања за 2022.годину, Одлуке 
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о прибављању и отуђењу земљишта путем 
размене („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 
58/21), Исправке Одлуке о прибављању и 
отуђењу земљишта путем размене („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.2/22) и чл.40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 
текст), на Иницијативе Црквене општине 
Врњачка Бања број 46-109/21 од 
22.7.2021.године , доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о прибављању и отуђењу земљишта путем 
размене између општине Врњачка Бања и  

Српске православне цркве  
непосредном погодбом 

 
Члан 1. 

Овим Решењем прибавља се путем 
размене непокретности у јавну својину општине 
кп.бр.1043/1, површине 922 м2, кп.бр.1043/2 
површине 1м2, кп.бр.1043/3 површине 1.141м2, 
кп.бр. 1049/7 површине 1.240м2, кп.бр.1049/12 
површине 786м2, 1049/13 површине 5м2 и 
кп.бр.1049/17 површине 44м2све у КО Врњачка 
Бања (делови бивших парцела кп.бр.1043, 
кп.бр.1049/8 све у КО Врњачка Бања) као и део 
кп.бр. 1043 КО Врњачка Бања у површини од 
179м2 (стаза која се граничи са кп.бр.847/2 и 
кп.бр.848 све у КО Врњачка Бања), укупне 
површине 3.073 м2, уписаних у ЛН 1809 за КО 
Врњачка Бања као приватна својина Српске 
православне цркве – Патријаршије српске са 
седиштем у ул.Краља Петра I, 11000 Београд и 
отуђуjе из јавне својине кп.бр.587/1, површине 
839м2, кп.бр.656/5 површине 1.583м2 (бивше 
кп.бр.655/1, површине 397м2, кп.бр.656/1 
површине 487м2, кп.бр.659/4 површине 
11м2,кп.бр.659/3 површине 191м2, 
кп.бр.656/2површине 526м2, кп.бр.655/2 
површине 190м2, све у КО Врњачка Бања) све у 
КО Врњачка Бања, стан бр.16 на 5-ом спрату у 
објекту бр.1, постојећем на кп.бр.818/1 КО 
Врњачка Бања, уписан улист непокретности 
бр.5610, ул.Немањина бб, посебан део објекта 
стан површине 62,49м2, стан бр.5 ламела 2, улаз 
1, површине 38,11м2 у сутерену стамбено 
пословне зграде постојеће на кп.бр.816/24 КО 
Врњачка Бања (вила Загорка), ради привођења 
непокретности који су у власништву Српске 
православне цркве статусу површина јавне 
намене како су предвиђене Планом генералне 
регулације. 

Размена непокретности  врши се 
поступком непосредне погодбе и по тржишним 
условима 

Члан 2. 
Поступак прибављања и отуђења путем 

размене непокретности из члана 1 ове Одлуке 
између општине Врњачка Бања и Српске 
православне цркве, извршиће се по спроведеном 
поступку непосредне погодбе од стране 
комисије за грађевинско земљиште општине 
Врњачка Бања, по тржишним условима и према 
процени Пореске управе, одељење за издвојене 
активности општине Врњачка Бања 
„Регинонални центар Крагујевац“ којом 
процењена тржишна вредност земљишта за 
кп.бр.587/1 износи 30.000,00 дин/м2, на 
кп.бр.655/1, 656/1, 659/4, 659/3, 656/2, 655/2 
износи 10.079,50 динара/м2, све у КО Врњачка 
Бања, вредност стана бр.16 на 5-ом спрату у 
објекту бр.1 постојећем на кп.бр.818/1 КО 
Врњачка Бања износи 105.000,00 динара/м2, за 
стан бр.5 ламела 2, улаз 1, у сутерену стамбено 
пословне зграде постојеће на кп.бр.816/24 КО 
Врњачка Бања износи 105.000,00 динара/м2, за 
кп.бр.1043 уписане у ЛН бр.7470, кп.бр.1049/7 
уписане у ЛН бр.1809 КО Врњачка Бања, 
кп.бр.1049/8 КО Врњачка Бања износи 16.168,26 
динара/м2, а све на основу Записника о процени 
тржишне вредности непокретности-групе за 
контролу издвојених активности малих локација 
Врњачка Бања бр.115-464-08-000101/2021 од 
9.12.2021.године и Записника о процени 
тржишне вредности непокретности-групе за 
контролу издвојених активности малих локација 
Врњачка Бања бр.115-464-08-000104/2021 од 
10.12.2021.године. У поступку непосредне 
погодбе Српске православне цркве и Комисије 
за грађевинско земљиште општине Врњачка 
Бања, Записником број 46-109/21 од 
5.9.2022.године, у складу са могућностима 
буџета Општине Врњачка Бања, тржишна 
вредност за кп.бр.1043/1, површине 922 м2, 
кп.бр.1043/2 површине 1м2, кп.бр.1043/3 
површине 1.141м2, кп.бр. 1049/7 површине 
1.240м2, кп.бр.1049/12 површине 786м2, 
1049/13 површине 5м2 и кп.бр.1049/17 
површине 44м2све у КО Врњачка Бања (делови 
бивших парцела кп.бр.1043, кп.бр.1049/8 све у 
КО Врњачка Бања) као и део кп.бр. 1043 КО 
Врњачка Бања у површини од 179м2 (стаза која 
се граничи са кп.бр.847/2 и кп.бр.848 све у КО 
Врњачка Бања) утврђена је у износу од 
11.712,85 дин/м2, о чему су се сагласили и 
представник Српске православне цркве и 
Општинки правобранилац. 

Укупна вредност непокретности која се 
прибавља у јавну својину општине Врњачка 
Бања износи 51.688.848,50 динара, док укупна 
вредност непокретности које се отуђују из јавне 
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својине општине Врњачка Бања износи 
51.688.848,50 динара. 

Општина Врњачка Бања и Српска 
православна црква су сагласне да након 
спроведеног поступка прибављања и отуђења 
земљишта путем размене из чл.1. ове одлуке, 
неће бити доплате разлике износа тржишне 
вредности непокретности које се размењују, 
обзиром да су вредности непокретности које се 
размењују једнаке.. 

 
Члан 3. 

О прибављању и отуђењу земљишта 
путем размене, из овог Решења закључује се 
уговор  у року од 30 дана од дана доношења овог 
Решења, у противном ово Решење престаје да 
важи. 

Члан 4. 
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. 
 

Члан 5. 
Ово Решење ступа на снагу даном 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 46-109/21 од 13.9.2022.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 
 
 

351. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 15. 
седници, одржаној 13.9.2022.године, на основу 
чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014 – др. Закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др. Закон ), чл.24. 
а у вези са чл. 28. Закона о јавним агенцијама 
(''Сл.гласник РС'', бр.18/05, 81/05-исправка),  
чл.19. Одлуке о оснивању Општинске стамбене 
Агенције (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.22/12 и 27/16) 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 именовању директора Општинске стамбене 

Агенције  
 
 1. Именује се Бранислав Бежановић, 
дипл.економиста за директора Општинске 
стамбене Агенције Врњачка Бања, на период од 5 
година. 
 2. Ово решење је коначно. 
 3. Решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-139/22  од 13.9.2022.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
352. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.седници, одржаној 13.9.2022.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чл. 46. и 52. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16 и 88/19) 
и   чл.40. став 1. тачка13 Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/21-пречишћен текст), донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању ВД директора Јавног предузећа 

„Борјак“ Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
Именује се Новак Лутовац, дипл.економиста, за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Борјак“ Врњачка Бања. 
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Именовани ће дужност ВД директора Јавног 
предузећа „Борјак“ Врњачка Бања вршити 
најдуже до 1. године, односно до именовања 
директора по расписаном јавном конкурсу. 
 

Члан 2. 
 Овај решење ће се објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-140/22  од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
353. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници, одржаној 13.9.2022. године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14 – 
др. Закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон), чл.24. став 3., чл.41. и 42. Закона о 
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16 
и 88/19) и чл.40. тачка 13.Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/21-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног  предузећа за 

превоз путника и транспорт робе 'Нови 
Аутопревоз'' Врњачка Бања 

 
 1. Именује се Иван Дуњић, мастер 
економиста за директора Јавног предузећа за 
превоз путника и транспорт робе  ''Нови 
Аутопревоз'' Врњачка Бања, на период од 4 
године. 
 2. Именовано лице је дужно да ступи на 
рад у року од осам дана од дана објављивања 
решења о именовању у ''Сл.гласнику Републике 
Србије''. 
 3. Ово решење је коначно. 
 4. Решење објавити у ''Сл.гласнику РС'' и 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. Решење са 
образложењем објављује се на интернет страни 
општине Врњачка Бања 
www.vrnjackabanja.gov.rs. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-142/22 од 13.9.2022. године 
  

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

354. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15.седници, одржаној дана  13.9.2022.године, на 
основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  Од-
луке о буџету општине Врњачка Бања за 2022. 
годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.71/20), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Програм 

пословања-другу измену финансијског плана 
Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања за 2022.годину 
 
1. Даје се  сагласност на   Програм пословања-
другу измену финансијског плана Народне 
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 
2022.годину, који је усвојио Управни одбор 
Народне библиотеке одлуком бр.01-641/2022  од  
5.9.2022. године. 
  
2.  Програм пословања-друга измену 
финансијског плана Народне библиотеке ''Др 
Душан Радић'' за 2022. годину, ступа на снагу 
давањем ове сагласности. 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2182/22 од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
355. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15.седници, одржаној дана 13.9.2022.године, на 
основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16) и  чл. 40.став 1. 
тачке 11. и 57. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/21-
пречишћен текст), донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа  ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања за 2022.годину 
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1. Даје се  сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа  ''Бањско зеленило и чистоћа'' 
Врњачка Бања за 2022.годину  који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП  ''Бањско зеленило и 
чистоћа'', одлуком бр.2453/1/22 од  6.9.2022. 
године. 
 
2.  Измене и допуне Програма пословања ЈКП  
''Бањско зеленило и чистоћа''  за 2022.годину, се 
сматра донетим давањем ове сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2203/22 од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
356. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15.седници, одржаној дана  13.9.2022.године, на 
основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2022. годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.71/20), донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Измењен План и 
Програм пословања Установе Културни 

центар Врњачка Бања са предлогом 
финансијског плана за 2022.годину 

 
1. Даје се  сагласност на Измењен План и 
Програм пословања Установе Културни центар 
Врњачка Бања са предлогом финансијског 
плана за 2022.годину,  који је усвојио Управни 
одбор Културног центра одлуком бр.УО-1610 
од 13.9.2022.године. 
 
2. Измењен План и Програм пословања 
Установе Културни центар Врњачка Бања са 
предлогом финансијског плана за 2022.годину, 
ступа на снагу давањем ове сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
   Број: 400-2237/22 од 13.9.2022.године 

  
                               ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
357. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15. седници, одржаној дана   13.9.2022.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 треће измене 

Програма пословања Општинске стамбене 
агенције општине Врњачка Бања за 

2022.годину 
  
1.Даје се сагласност на треће измене Програма 
пословања  Општинске стамбене агенције 
општине Врњачка Бања за 2022.годину, који је 
усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком 
бр.400-1562/22  од 13.9.2022.године. 
  
2. Треће измене Програма пословања  Општин-
ске стамбене агенције општине Врњачка Бања 
за 2022.годину, ступа на снагу давањем ове 
сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2238/22 од 13.9.2022. године 
      
                                ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
358. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.седници, одржаној дана  13.9.2022.године, на 
основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст) и  чл. 21.  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2022.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.71/20), донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Измене и допуне  

Програма пословања Предшколске установе  
''Радост'' Врњачка Бања за 2022. годину 

 
1. Даје се  сагласност на  Измене и допуне 
Програма пословања Предшколске установе 
''Радост'' Врњачка Бања за 2022.годину, који је 
усвојио Управни одбор ПУ ''Радост'' одлуком 
бр.850 од 5.9.2022.године. 
 
2. Измене и допуне Програма пословања ПУ 
''Радост'' Врњачка Бања за 2022.годину, ступа на 
снагу давањем ове сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2184/22 од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
359. 
     Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15.седници, одржаној дана 13.9.2022.године, на 
основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2022.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.71/20), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Измену Програма 

рада и Финансијског плана Установе 
Спортски центар Врњачка Бања за 

2022.годину 
 
1. Даје се  сагласност на  Измену Програма рада 
и Финансијског плана Установе Спортски 
центар  Врњачка Бања за 2022.годину, који је 
усвојио Управни одбор Спортског центра 
одлуком бр.01-732/22 од 13.9.2022. године. 
  
2.Измену Програма рада и Финансијског плана 
Установе Спортски центар за 2022. годину, 
ступа на снагу давањем ове сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2143/22 од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                            Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

360. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15.седници, одржаној дана  13.9.2022.године, на 
основу чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст)   и  чл.21.  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2021.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.71/20), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на треће измене Плана 

и програма пословања и Програма опште 
туристичке пропаганде Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2022.годину 

  
1.Даје се сагласност на треће измене Плана и 
програма рада и  Програма опште туристичке 
пропаганде Установе Туристичка организација 
Врњачка Бања за 2022.годину, који је усвојио 
Управни одбор ове установе одлуком 
бр.1488/2022 од 13.9.2022.године. 
  
2. Треће измене Плана и програма пословања са  
Програмом опште туристичке пропаганде 
Туристичке организације Врњачка Бања за 
2022.годину, ступа на снагу давањем ове 
сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2195/22 од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
361. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15. седници, одржаној дана   13.9.2022.године, 
на основу  чл. 40.став 1. тачка 14. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 1/21-пречишћен текст) 
донела је   

 



 Страна 26     -   Број 29 .  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     14.9.2022. године 
  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Одлуку о изменама и 
допунама Статута ПУ „Радост“ Врњачка Бања 

1.Даје се сагласност на Одлуку о изменама и 
допунама Статута ПУ „Радост“ Врњачка Бања 
коју је донео Управни одбор ове Установе. 

2.Одлука о изменама и допунама Статута ПУ 
„Радост“ Врњачка Бања, ступа на снагу давањем 
ове сагласности. 
 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 9-389/22 од 13.9.2022.године 
                                                   

                 ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                           Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
362.    
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.седници, одржаној дана 13.9.2022.године, на 
основу чл. 29. 30. и 100. 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, 37/19-др.закон, 9/20 и 
52/21), чл.3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ставри у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр.16/2018), 
), чл.65. став 1 тачка 2 и 5 и чл.67. Одлуке о 
грађевинском земљишту Општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.72/20, 4/21, 14/21 ), чл. 2. Програма отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Врњачка Бања за 2022.годину и чл.40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/21-пречишћен 
текст), Одлуке о покретању поступка прибав 
љања и отуђења земљишта путем размене 
између општине Врњачка Бања и предузећа 
„Ватимекс“д.о.о. из Врњачке Бање ради 
исправке граница парцела („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, број 19/22), и на основу 
Иницијативе Општинског правобранилаштва 
општине Врњачка Бања број 46-409/22 од 

31.5.2022.године и Записника Комисије за 
грађевинско земљиште општине Врњачка Бања 
број 46-409/22 од 12.8.2022.године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о прибављању и отуђењу земљишта путем 
размене између општине Врњачка Бања и  

предузећа „Ватимекс“д.о.о. из Врњачке Бање 
 

Члан 1. 
Овим Решењем прибавља се путем размене 
непокретности у јавну својину општине део 
кп.бр.684/4 површине 87 м2  КО Врњачка Бања, 
приватна својина предузећа „Ватимекс“д.о.о. из 
Врњачке Бање уписана у ЛН 6795 КО Врњачка 
Бања и отуђуjе из јавне својине део кп.бр. 648/6 
површине 87м2 КО Врњачка Бања уписана у ЛН 
7305 КО Врњачка Бања, ради исправке граница 
парцела и привођења истих својој намени по 
важећем планском акту. 
Размена непокретности  врши се поступком 
непосредне погодбе и по тржишним условима 
 

Члан 2. 
Поступак прибављања и отуђења путем размене 
непокретности из чл.1. ове одлуке врши се по 
тржишним условима и према процени Пореске 
управе-Групе за издвојене активности Врњачка 
Бања бр.115-464-08-00078/2022 од 21.6.2022. 
год. која за кп.бр.684/4 им 678/6 КО Врњачка 
Бања 10.079,50 дин. по м2.  

 
Члан 3. 

О прибављању и отуђењу земљишта путем 
размене, из овог Решења закључује се уговор  у 
року од 30 дана од дана доношења овог Решења, 
у противном ово Решење престаје да важи. 

 
Члан 4. 

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 
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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. 
 

Члан 5. 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-409/22 од 13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
363.   

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15. седници, одржаној дана   13.9.2022. године, 
на основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 11/21), 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 усвајању 

Годишњег извештаја бр.81/22  
од 29.6.2022. године 

 
1.Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 
Регионалног центра за управљање комуналним 
отпадом ''Регион Краљево'' доо, број 81/22 од 
29.6.2021.године, о усвајању Годишњег 
извештаја, чији је саставни део Годишњи 
извештај о раду Привредног друштва за период 
од 1.1.-31.12.2021. године бр.80/22 од 29.6.2022. 
 
  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: 400-1639/22 од 13.9.2022.године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
364. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
15. седници, одржаној дана   13.9.2022. године, 
на основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон, 47/18 и 11/21), 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 усвајању 

Годишњег финансијског извештаја за 
2021.годину бр.82/22 од 29.6.2022.године 

 
1.Даје се сагласност на Одлуку Скупштине 
Регионалног центра за управљање комуналним 
отпадом ''Регион Краљево'' доо, број 82/22 од 
29.6.2022.године, о усвајању Годишњег 
финансијског извештаја за 2021.годину са 
извештајем независног ревизора о ревизији  
финансијског извештаја за 2021.годину бр.378 
од 29.6.2022.године. 
 
  2. Саставни део овог решења чини  одлука  и 
извештај 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: 400-1639/22 од 13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
365. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. седници, одржаној 13.9.2022.године, на 
основу чл. 69. Закона о јавним предузећима 
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(''Сл. гласник РС'', бр.15/16 и 88/19) и  
чл.40.ст.1. тачка 11. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
1/21-пречишћен текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на одлуку Надзорног 

одбора ЈП ''Нови Аутопревоз''  Врњачка Бања о 
повећању основног капитала 

 
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора Јавног предузећа за превоз путника и 
транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 
Бања, бр.2224/22 од 17.6.2022.године, којом је 
основни капитал друштва увећан у износу од 
400.343.294,40 динара, увећањем  неновчаног  
капитала у складу са Извештајем о процени 
вредности непокретне имовине ЈП „Нови 
Аутопревоз“ Врњачка Бања-објекат број 1 и 
земљиште на кп.бр.500/2 КО Врњачка Бања који 
је припремио Саруфу д.о.о. 10.5.2022.године. 
2. Саставни део овог решења чини  Извештај о 
процени вредности непокретне имовине ЈП 
„Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања-објекат број 
1 и земљиште на кп.бр.500/2 КО Врњачка Бања. 
3.Ово решење ступа на снагу давањем ове 
сагласности,  а објавиће се у   
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1464/22  од 13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
366. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15.седници, одржаној дана 13.9.2022.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 , 37/19 и 9/20), 
чл.17 и 26. 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 непокретности 
из јавне својине oпштине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.19/22), 
чл. 2. Програма отуђења грађевинског 
земљишта из јавне својине општине Врњачка 
Бања за 2022.годину („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.19/22), чл.40. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр1/21-пречишћен текст.) и 
предлога Комисије за грађевинско земљиште 
број 46-66/22 од 1.8.2022. доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О отуђењу к.п.бр.500/69 КО Врњачка Бања 

најповољнијем понуђачу 
 
 

              1. Отуђује се из јавне својине 
кп.бр.500/69 површине 612 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 „ОЛИ КООП“ Д.О.О., Врњачка Бања, 
Кнеза Милоша 188а, МБ 06641747, ПИБ 
100920153 ,као најповољнијем понуђачу по 
спроведеном поступку јавног надметања,по 
огласу објављеном у дневном листу 
„Информер“ од 22.6.2022.године и пријави 
купца бр.46-66/22 од 21.7.2022.године. 
 
                          Кп.бр.500/69 пов.612 м2 КО 
Врњачка Бања се налази се у обухвату ПГР 
Врњачке Бање („Сл.лист општине В.Бања“, 
бр.55/21-измена и допуна 2 ПГР Врњачке Бање) 
и Сепарата Измена и допуна ПГР-а Врњачке 
Бање („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.20/22), у оквиру урбанистичке целине 1, у 
оквиру подцелине Ц1 Бус, урбанистичке целине 
Б2, планиране намене – НАДЗЕМНА ГАРАЖА 
– остало грађевинско земљиште. Намена 
кат.парцеле је искључиво за изградњу надземне 
гараже сходно Информацији Одсека за 
урбанизам, еколошке, имовинско-правне и 
стамбене послове од 24.03.2022.године..   
   
             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. 



 Страна 29     -   Број 29 .  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     14.9.2022. године 
  

 
 

На кп.бр.500/69 КО Врњачка Бања, те стога иста 
неће бити од значаја за умањење комуналија у 
поступку обрачуна истих при будућој изградњи. 
Општинска стамбена агенција се обавезује да 
ангажује надлежног вештака нанон чијег ће се 
извештаја извршизи ревалоризација вредности 
наведене плинске станице. 
Овим решењем инвеститор се обавезује да 
сноси израду пројекта рушења и трошкове 
уклањања напред наведеног објекта, као и 
трошкове комуналног опремања предметне 
кат.парцеле. 
             

 Рок за привођење намени земљишта је 3 
година од дана прибављања предметне парцеле, 
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  
9.834.534,00 динара, постигнутој у поступку 
јавног надметања који је спровела Комисија за 
грађевинско земљиште, дана 1.8.2022. године у 
ком поступку је утврђена купопродајна цена. 
Уплаћени депозит у износу од 983.453,40 
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 30 дана од 
дана достављања решења, у противном иста се 
ставља ван снаге а купац губи право на 
повраћај депозита, сходно чл.26. 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 решења.                                                                       
        

   5.Решење постаје правоснажно даном 
доношења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-66/22  од 13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
 
 

367. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.седници, одржаној 13.9.2022.године,  на 
основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС, бр.15/16 и 88/19), 
чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2021.годину  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 71/20 и 15/21) и  
чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/21-пречишћен текст),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о  усвајању   Извештаја  о  финансијском                                                                                                   
пословању ЈП ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања за 2021.годину 
 

1. Усваја се Извештај  о финансијском посло-
вању ЈП за обављање комуналне делатности 
''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2021.годину 
који је усвојио Надзорни  одбор овог предузећа  
одлуком бр. 01-16761од 29.6.2022. године. 
  
 2. Саставни део овог закључка чини  извештај 
из тачке 1. овог закључка. 
 
  3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл. листу општине 
Врњачка Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1607/22 од  13.9.2022.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 

 
368. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
15. редовној седници одржаној дана 13.9.2022. 
године, на основу чл. 32.тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), чл.24.ст.3,чл. 41. и 42. 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.15/16 и 88/19) и чл.40. т.13. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/21-пречишћен текст), донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Констатује се да је  Ивану Дуњићу, 
престао мандат ВД директора Јавног предузећа 
за превоз путника и транспорт робе „Нови 
Аутопревоз“ Врњачка Бања, због именовања 
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директора овог предузећа по спроведеном 
јавном конкурсу. 
 
Овај закључак објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
   Број: 020-141/22  од 13.9.2022. године 

      
                                ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                                               Иван Радовић,с.р. 
________________________________________ 
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