
 Страна 1     -   Број  18.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     14.7.2016. године 

  

 

 

198.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

3. седници, одржаној дана 12.7.2016.године,  

на основу чл.43.став 5. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',  бр.129/07),  

чл.46. става 1. тачка 5. и става 6. Закона о 

локалним изборима (''Сл.гласник РС'',  

бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и чл.30. 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-

пречишћен текст), донела је 

 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 

 

I. 

Утврђује се да Ивици Лазаревићу, 

престаје мандат одборника у Скупштини 

општине Врњачка Бања, пре истека времена 

на које је изабран, због преузимања функција 

која је неспојива са функцијом одборника, 

одн.због именовања за вршиоца дужности ЈП 

за газдовање заштним шумамам ''Шуме-Гоч'' 

Врњачка Бања. 
 

II. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може 

се изјавити жалба Управном суду у року од 48 

сати од дана доношења ове Одлуке. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-126/16 од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

199. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници, одржаној дана 12.7.2016.године,  по 

разматрању Извештаја Верификационог одбора 

за потврђивање мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања, на основу члана 

чл.56.Закона о локалним изборима (''Сл.гласник 

РС'', бр.129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),  и чл.8. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(“Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 

13/14-пречишћен текст и 21/14), донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Врњачка Бања 

 

I. 

 Потврђује се мандат одборника у 

Скупштини општине Врњачка Бања, који је 

изабран на изборима одржаним  

24.4.2016.године и то: 
 

1. Јордан Пецић, са изборне листе 

Александар Вучић- Србија побеђује 
 

II. 

 Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника којем  је престао мандат. 
 

III. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати 

од дана доношења ове Одлуке. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-127/16 од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

200. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 3. 

седници одржаној дана 12.7.2016. године, на 

основу члана 36. Статута општине Врњачка 

Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 13/14 - пречишћен текст и 16/14), а у вези са 

чланом 63. став 2. и чланом 64. став 2. и 3. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/16), донела је 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ 

ОДНОСНО ТРОМЕСЕЧНОГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 Одређује се Општинско веће општине 

Врњачка Бања као орган надлежан за усвајање и 

достављање информације о  степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Врњачка Бања, а на основу 

достављених тромесечних извештаја јавних 

предузећа о реализацији годишњег програма 

пословања. 
 

Члан 2. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

усваја анализе пословања јавних предузећа, које 

ће садржати мере за отклањање поремећаја у 

пословању јавних предузећа, уколико исти 

наступе, а на основу информација Општинског 

већа општине Врњачка Бања, о степену 

усклађености планираних и реализованих 

активности јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

 У Тим за праћење реализације годишњег 

односно тромесечног програма пословања 

јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина 

општине Врњачка Бања, именују се: 

1. Иван Џатић, зам. Председника општине, 

2. Живорад Јаћимовић,  

3. Зоран Дунић, 

4. Родољуб Џамић и  

5. Зоран Сеизовић. 

Задатак Тима за праћење реализације 

годишњег односно тромесечног програма 

пословања јавних предузећа, чији је оснивач 

Скупштина општине Врњачка Бања је да у 

складу са Одлуком,  сачињава и доставља Опш-

тинском већу и Скупштини општине Врњачка 

Бања, информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности јавних 

предузећа и  извештаје са анализом пословања 

јавних предузећа, који ће садржати мере за 

отклањање поремећаја у пословању јавних 

предузећа, чији је оснивач Скупштина општине 

Врњачка Бања, на сагласност. 
 

Члан 4. 

 Задужују се службе Општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежне за финансије и 

за привреду, да пруже сву неопходну стручну и 

административну помоћ, Тиму за праћење 

реализације годишњег односно тромесечног 

програма пословања јавних предузећа, чији је 

оснивач Скупштина општине Врњачка Бања у 

току  рада.  
 

Члан 5. 

Информације о степену усклађености 

планираних и реализованих активности јавних 

предузећа и извештаји са анализом пословања јавних 

предузећа, који ће садржати мере за отклањање 

поремећаја у пословању јавних предузећа, чији је 

оснивач Скупштина општине Врњачка Бања и 

сагласности на исте, достављају се надлежном 

министарству, у роковима утврђеним чл.63. и 64. 

Законом о јавним предузећима.  
 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-619/16 од  12.7.2016. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

201. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  3. 

седници, одржаној дана 12.7.2016. године, на 

основу чл. 8. Закона о озакоњењу објекта 

(''Сл.гласник РС'', бр.96/15) и  чл. 36. Статута 

општине Врњачка Бања - пречишћен текст (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр.13/14 

пречишћен текст), донела је  
 

О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МАКСИМАЛНОЈ СПРАТНОСТИ У 

ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У чл.2. Одлуке о максималној спратности 

у поступку озакоњења објеката на територији 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.15/15 и 4/16), додаје се став 2. 

који гласи: ''За подручје које је обухваћено 

Генералним планом Врњачке Бање 2005-2021, по 

зони и дозвољеној спратности из чл.3. ове 

одлуке, породично становање је по својој намени 

компатибилно наменама наведеним у овом 

члану, односно Табели (тачка 1-10), а пословном 

стамбени објекти апартманског типа су 

компатибилни намени хотела (тачка 9). 
 

Члан 2. 

 У чл.2. у ставу 2. који постаје став 3. 

после текста: ''ливаде и пашњаци'', додаје се 

текст: ''зона спорта'',  а  после   текста: ''Породи- 
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чно и викенд становање'', бришу се наводници и 

додаје текст: '' и намене хотела'', а остали текст 

до краја реченице се брише. 
  

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-292/16 од 12.7.2016.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 

202. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници, одржаној 12.7.2016. године, 

на основу члана 20. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), члана 

2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011) и члана 36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  бр. 13/14-пречишћен текст и 

16/14), доноси 
 

О Д Л У К У  

о изменама и допунама Одлуке о јавним 

паркиралиштима 
 

Члан 1 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о јавним паркиралиштима (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.16/11 и 22/12). 
 

Члан 2 

                      У члану 24. Одлуке, мења се став 3, тачка 

а) тако да гласи:  

''плати  паркинг карту према времену 

задржавања на прописан начин, односно 

најкасније до 10 минута од момента 

заустављања возила на паркинг месту има 

обавезу да плати коришћење паркинг места 

према времену задржавања на прописан начин и 

према важећем ценовнику по започетом часу, 

или да уклони возило са паркинг места''. 
 

Члан 3. 

           У члану 27. Одлуке, мења се став 5, тако 

да гласи: 

''Кориснику услуге који је паркирао возило а није 

платио паркинг карту према времену 

задржавања на прописан начин, односно 

најкасније након 3 до 10 минута, од момента 

заустављања возила на паркинг месту није 

извршио обавезу плаћања за коришћење 

паркинг места према времену задржавања на 

прописан начин и према важећем ценовнику по 

започетом часу, а у року од 10 минута од 

момента заустављања возила исто није уклонио 

са паркинг места, као и у случају да по истеку 

времена за које је платио услугу паркирања није 

извршио обавезу уклањања возила са паркинг 

места, издаје се паркинг налог.'' 
 

Члан 4. 

           У члану 30. Одлуке, мења се став 2, 

алинеја 1 тако да гласи: 

''неновчана обавеза у виду уклањања возила са 

паркинг места након истека 10 минута од 

момента заустављања возила на паркинг месту 

уколико корисник није платио услугу на име 

коришћења паркинг места''. 
 

Члан 5. 

           У члану 40. став 1 алинеја 3 иза речи 

„тачке“ додаје се слово „а“. 
 

Члан 6. 

           У члану 40. став 1 додаје се алинеја 4, 

која гласи: „поступа супротно члану 24. став 3 

тачка а, б, в, г.'' 
  

Члан 7. 

        У  члану 41. став 1 алинеја 3 иза речи 

„тачке“ додаје се слово ''а''. 
 

Члан 8. 

          У члану 41. став 1 додаје се алинеја 4, која 

гласи: „поступа супротно члану 24. став 3 тачка 

а, б, в, г. 
 

Члан 9. 

         У  члану 42. став 1 алинеја 3 иза речи 

''тачке'' додаје се слово ''а''. 

 

Члан 10. 

           У члану 42. став 1 додаје се алинеја 4, која 

гласи: ''поступа супротно члану 24. став 3 тачка 

а, б, в, г.'' 
 

Члан 11. 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344 -315/16  од 12.7.2016. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

203. 

         Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници, одржаној 12.7.2016. године, на основу 

члана 20. став 1 тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, члана 2. 

Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011) члана 7. Одлуке о 
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јавним паркиралиштима (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/11 и 22/12) и члана 36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен 

текст и 16/14), доноси 
 

О Д Л У К У  

о изменама и допунама Одлуке о паркинг зонама 

и режиму  коришћења јавних паркиралишта у 

Врњачкој Бањи 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 

Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења 

јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр.7/14, 2/15 и 

6/15). 
 

Члан 2. 

У члану 2, у делу ''ЕКСТРА ЗОНА'' : 

- алинеја 5 мења се и гласи: ''Паркинг површина 

на коловозу Врњачке улице од Крушевачке 

улице до Улице цара Душана (до паркинг места 

које користе особе са инвалидитетом)''. 
 

Члан 3. 

У члану 2, у делу ''I ЗОНА'': 

- алинеја 1 мења се и гласи: ''Паркинг површина 

на коловозу и уз коловоз Краљевачке улице од 

косог моста на Липовачкој реци, код објекта 

Стара дрвара  до  колског моста код Банке 

Интеза и од моста на Липовачкој реци код Дома 

здравља ''Др Никола Џамић'' до Улице Жике 

Ваљаревић''. 
 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344 -316/16  од 12.7.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

204. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници, одржаној 12.7.2016. године, на основу 

члана 13. Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2011) и члана 

36.Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'',  бр. 13/2014-

пречишћен текст и 16/2014), донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  О  

КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И 

УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ 

ВОЗИЛА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне 

Правилника о коришћењу јавних паркиралишта и 

уклањању непрописно паркираних возила (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 22/2012), у 

даљем тексту: Правилник. 
 

Члан 2. 

Став 1 члана 2. Правилника мења се и 

гласи: 

            ''Уређење, одржавње и наплату накнаде за 

коришћење јавних паркиралишта на територији 

општине Врњачка Бања врши Jaвно предузеће за 

превоз путника и транспорт робе  „Нови аутопре-

воз“ Врњачка Бања (у даљем тексту: Предузеће) 

сагласно Одлуци о јавним паркиралиштима и 

Одлуци о паркинг зонама и режиму коришћења 

јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи''. 
 

Члан 3. 

Члан 4. Правилника мења се и гласи: 

''Општа паркиралишта на територији општи-

не Врњачка Бања категоришу се по зонама и дозво-

љеном времену паркирања на следећи начин: 
 

        ЕКСТРА ЗОНА 

-Паркинг површина на коловозу 

Краљевачке улице од моста код Банке Интеза до 

Дома здравља ''Др Никола Џамић''; 

-Паркинг површина Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' у Краљевачкој улици; 

-Паркинг површина на коловозу 

Немањине улице, испред хотела ''Слобода''; 

-Паркинг површина у Крушевачкој улици 

испред тржног центра ''Робна кућа'' и Поште; 

-Паркинг површина на коловозу Врњачке 

улице од Крушевачке улице до Улице цара Душана 

(до паркинг места које користе особе са 

инвалидитетом). 
 

        I ЗОНА 

-Паркинг површина на коловозу и уз 

коловоз Краљевачке улице од косог моста на 

Липовачкој реци, код објекта Стара дрвара  до  

колског моста код Банке Интеза и од моста на 

Липовачкој реци код Дома здравља „Др Никола 

Џамић“ до Улице Жике Ваљаревић. 

-Паркинг површина на коловозу 

Крушевачке улице од косог моста на Липовачкој 

реци код Дома здравља ''Др Никола Џамић'' (са 

прекидом код зграде Општинске управе 

општине Врњачка Бања) до улице Жике 

Ваљаревића;  

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Слатински венац, у зони укрштања Улице Жике 

Ваљаревић, Београдске и Улице Слатински 

венац;  

-Паркинг површина на коловозу и уз 

коловоз Београдске улице, од укрштања са 

Улицом Бановић Страхиње до Немањине улице; 
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-Паркинг на коловоз и уз коловоз улице 

Саве Ковачевића, код хотела ''Звезда''; 

-Паркинг површина на коловозу улице 

Цара Душана, од улице Булевар Српских 

ратника до улице Пролетерских бригада; 

-Паркинг површина на коловозу улице 

Пролетерских бригада, преко пута хотела 

''Фонтана'', 

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Гаврила Принципа, код хотела ''Железничар'',  
 

II ЗОНА 

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Слатински венац, наспрам апартманског насеља 

''Језеро'', 

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Моше Пијаде од улице Слатински венац до 

Врњачке улице, 

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Хероја Чајке, испред вртића ''Радост'' у Врњачкој 

Бањи, 

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Булевар Српских ратника, испред Основног суда 

Краљево,Судска јединица Врњачка Бања, 

-Паркинг површина уз коловоз улице 

Булевар Српских ратника, испред Олимпијског 

базена, 

-Паркинг површина уз коловоз крака 

улице Кнеза Милоша, испред аутобуске станице 

Врњачка Бања. 

-Паркинг површина уз коловоз крака 

Војвођанске улице, испред Факултета за 

хотелијерство и туризам Врњачка Бања''. 
 

Члан 4. 

 У члану 9. став 1 алинеја 4 иза текста ''3 

(три)'' додаје се текст ''10 (десет)'',  а остатак 

текста остаје непромењен. 
 

Члан 5. 

У првом ставу члана 14  иза текста 

корисницима из члана 5. текст: ''13. и 14.'' мења 

се текстом: ''12. и 13''. 
 

Члан 6. 

 У ставу 3 члана 16. иза текста: ''СМС 

поруке'',  додаје се текст ''ако за то постоје 

техничке могућности''. 
 

Члан 7. 

 У члану 19. алинеја 2 става 2 мења се и 

гласи:  ''видно истакне купљену паркинг карту са 

унутрашње стране предњег ветробранског ста-

кла возила или паркирање плати слањем СМС 

поруке путем мобилног телефона''. 
 

Члана 8. 

 Речи ''Привредно друштво'' у члану 13. 

став 2, члану 30  и члану 31 став 1 и 2 мењају се 

речју ''Предузеће'' у одговарајућем падежу. 
 

 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 344-314/16 од  12.7.2016.године  

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

205. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3.  

седници одржаној дана 12.7.2016.године, поводом 

предлога за допуну дневног реда Скупштине поднетог 

од стране одборника Радоја Симића а на основу чл.6.и 

8. Одлуке о оснивању Установе Спортски центар 

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

бр.6/07), чл.15. 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. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и 

чл. 36. Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14 -пречишћен 

текст и 16/14),  донела је  
 

О Д Л У К У 

О ПОСТУПКУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА 

О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ДАВАЊА У 

ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА ЧИЈИ 

ОСНИВАЧ ЈЕ ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује је поступак 

спровођења чл.15. 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. 24/2012, 

48/2015 и 99/2015) и  достављања података о 

спроведеном поступку давања у закуп ствари у 

јавној својини општине - пословног простора кao и 

прибављању и отуђењу покретних ствари и опреме 

веће вредности од стране корисника чији је оснивач 

општина Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 

Лица из чл.1. ове одлуке податке о 

спроведеном поступку давања у закуп ствари у 

јавној својини општине, давања у закуп пословног 

простора и прибављања и отуђења покретних 

ствари и опреме веће вредности  достављају органу 

надлежном за давње сагласности на одлуке о 

покретању ових поступака органа управљања 

корисника ствари у јавној својини општине чији је 

оснивач општина у форми извештаја са пратећом 

документацијом која се односи на покретање 



 Страна 6     -   Број  18.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    14.7.2016. године 

  

поступка, оглашавање, утврђивање почетног износа 

закупнине, одлучивање, битним елементима 

уговора и сл.. 

Извештај из претходног става овог члана 

обавезно саджи мишљење Општиског правобра-

нилаштва да је поступак спроведен у складу са 

важећим прописима који уређују ову област у 

противном  оставља рок за отклањање недостатака 

а по истеку рока предузима мере и активности на 

заштити имовинских интереса општине прописане 

законом о правобранилаштву и оснивачким актом. 

Лица из чл.1. ове одлуке обавезна су да на 

писмени захтев Општинском правобранилаштву 

доставе податак или документ неопходан за давање 

мишљења. 
 

Члан 3. 

Током овог поступка сви учесници су у 

обавези да примењују одредбе закона којим се 

уређује заштита података о личности. 
 

 Члан 4. 

Орган надлежан за давње сагласности на 

одлуке о покретању поступака давања у закуп 

ствари у јавној својини општине, давања у закуп 

пословног простора и прибављања и отуђења 

покретних ствари и опреме веће вредности  органа 

управљања корисника ствари у јавној својини 

општине чији је оснивач општина у обавези је да на 

захтев Скупштине општине доставља извештај о 

спроведеном поступку давања у закуп ствари у 

јавној својини општине. 

Један примерак извештаја са мишљењем 

Општиског правобранилаштва надлежни орган 

обавезно се доставља надлежној служби Општинске 

управе за устројавање евиденције о јавној својини 

општине. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у  ''Службени лист општине 

Врњачка Бања'' 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-621/16  од  12.7.2016.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

206. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници, одржаној дана 12.7.2016.године, на 

основу чл. 29..Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11), 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. 24/12,48/2015 и 99/2015 ),Одлуке о 

начину поступања са непокретностима које су у 

јавној својини Општине Врњачка Бања, односно 

на којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (“Сл.лист општине 

Врњачка Бања”, бр.16/14, 17/14 и 8/15) и чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен 

текст и 16/14) и иницијативе Председника 

општине бр.46-68/16 од 5.7.2016.године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђење из јавне својине општине Врњачка 

Бања, поступком прикупљања писмених понуда 

путем јавног оглашавања, по тржишној 

вредности следеће непокретности: 

- зграда „Техничког прегледа возила“ 
на локацији аутобуска станица, која је означена 

као зграда друмског саобраћаја бр.8., површине у 

габариту 574м2, корисне површине 1041м2, 

грађевинске површине 1400м2, спратности: 

Пр+1+Пк, уписана код Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања у листу 

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине Врњачка Бања. 

Јавно оглашавање за прикупљање понуда 

за отуђење непокретности из чл.1.може се 

извршити након што се доставе докази о 

регулисању односа (простор, регулисане обавезе 

са надлежним јавним предузећима у вези 

прикључака и измиривања рачуна за испоручену 

ел.енергију, воду, комуналне и ПТТ услуге) са 

Јавним предузећем „Нови Аутопревоз“  Врњачка 

Бања коме су  Oдлуком Скупштине о давању на 

коришћење непокретности у јавној својини 

општине Врњачка Бања јавном предузећу „Нови 

Аутопревоз“ из Врњачке Бање (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр.2/15) и уговором 

закљученим на основу те одлуке дате на 

коришћење. 

Уколико у међувремену објекти или део 

објеката буду издати у закуп наведену околност 

назначити у огласу. 
 

Члан 2.  

Наведене непокретности из чл.1. ове 

Одлуке се отуђују се у виђеном стању путем 

јавног оглашавања у поступку прикупљања 

писмених понуда под следећим условима: 

-почетна цена према процени тржишне 

вредности непокретност која се прибавља од 

Пореске управе, филијала Ц Врњачка Бања пре 

расписивања јавног огласа , 

-рок плаћања купопродајне цене је 7 дана од 

дана закључења уговора о отуђењу, 
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-критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највећи износ понуђене цене а уколико  два или 

више понуђача понуде исти износ цене, 

Комисија за спровођење поступка позваће 

понуђаче који су понудили исти износ цене, да у 

року од три дана од дана пријема позива, доставе 

нову писмену затворену понуду, са увећаним 

износом цене у односу на претходно дату 

понуду, а које понуде ће комисија отворити и 

утврдити најповољнијег понуђача; 

-депозит за учешће у поступку прикупљања 

понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се на 

рачун 840- 811151843- 89- примања од продаје 

непокретности у корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку прикупљања писмених 

понуда је 8 дана од окончања поступка; 

-рок за подношење понуда је 8 дана од дана 

објављивања јавног огласа у дневном листу, 

-отварање понуда је  5-тог дана од дана истека 

рока за подношење понуда, у великој сали СО 

бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17. 

Подносиоци непотпуних и неблаго-

времених понуда немају право да учествују у 

поступку отварања прикупљених писмених 

понуда, одн. непотпуне и неблаговремене 

понуде се одбацују. 

Понуде се  достављају у затвореној 

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

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

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 

поступка располагања непокретности у јавној 

својини општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Поступак прикупљања писмених понуда 

јавним оглашавањем, сагласно закону, 

подзаконским актима и одлукама Скупштине 

општине Врњачка Бања, које уређују ову област 

спроводи је Комисија формирана решењем 

Скупштине општине Врњачка Бања бр. 

(“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр. 21/14) и 

доставља Скупштини предлог за отуђење. 
 

Члан 4. 

Оглас за прикупљање понуда за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити 

објављен у једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији целе Републике 

Србије, са елементима из Одлуке о  начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини општине Врњачка Бања односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/14,17/14 и 8/15) и Уредбе 

о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупља писмених понуда 

(''Сл.гласник РС'', бр.24/12, 48/15  и 99/2015). 
  

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-68/16 од 12.7.2016.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

207. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници, одржаној дана 12.7.2016.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), 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 и 145/2014), 

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. 24/12,48/2015 и 

99/2015 ), Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.16/14, 17/14 и 8/15) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

иницијативе Председника општине бр.46-67/16 

од 5.7.2016.године, доноси 
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђење из јавне својине општине Врњачка 

Бања, поступком прикупљања писмених понуда 

путем јавног оглашавања, по тржишној 

вредности следеће непокретности: 

- југозападног дела кп.бр.500/5 у КО Врњачка 

Бања, која непокретност је уписана код Службе 

за катастар непокретности Врњачка Бања у 

површини 4,33,28ха са уписаним објектом 

аутобуске станице, бензинске и плинске станице 

на овој парцели у листу   непокретности бр.7305 

за КО Врњачка Бања, која парцела је  јавна 

својина општине Врњачка Бања, ради привођења 
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намени по важећем урбанистичком плану у 

време јавног оглашавања. 

 Јавно оглашавање може се спровести 

након достављеног листа непокретности од 

стране Општинског правобранилаштва са пода-

цима по потврђивању и спровођењу  урбанисти-

чког пројекта парцелације којим се издваја део 

парцеле назначен у претходном ставу. 
  

Члан 2. 

Наведенеа непокретности из чл.1. ове 

Одлуке се отуђује се у виђеном стању путем 

јавног оглашавања у поступку прикупљања 

писмених понуда под следећим условима: 

-почетна цена према процени тржишне 

вредности непокретност која се прибавља од 

Пореске управе, филијала Ц Врњачка Бања која 

се прибавља  пре расписивања јавног огласа , 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана закључења уговора о отуђењу; 

-критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највећи износ понуђене цене а уколико  два или 

више понуђача понуде исти износ цене, 

Комисија за спровођење поступка позваће 

понуђаче који су понудили исти износ цене, да у 

року од три дана од дана пријема позива доставе 

нову писмену затворену понуду, са увећаним 

износом цене у односу на претходно дату 

понуду, а које понуде ће комисија отворити и 

утврдити најповољнијег понуђача; 

-депозит за учешће у поступку прикупљања 

понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се на 

рачун 840- 811151843- 89- примања од продаје 

непокретности у корист нивоа општине; 

-рок за повраћај депозита учесницима који нису 

успели у поступку прикупљања писмених 

понуда је 8 дана од окончања поступка; 

-рок за подношење понуда је 30 дана од дана 

објављивања јавног огласа у дневном листу; 

-отварање понуда је  5-тог дана од дана истека 

рока за подношење понуда, у великој сали СО 

бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17. 

Подносиоци непотпуних и неблаговре-

мених понуда немају право да учествују у 

поступку отварања прикупљених писмених 

понуда, одн. непотпуне и неблаговремене 

понуде се одбацују. 

Понуде се  достављају у затвореној 

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

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

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 

поступка располагања непокретности у јавној 

својини општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Поступак прикупљања писмених понуда 

јавним оглашавањем, сагласно закону, 

подзаконским актима и одлукама Скупштине 

општине Врњачка Бања, које уређују ову област 

спроводи је Комисија формирана решењем 

Скупштине општине Врњачка Бања  (“Сл.лист 

општине Врњачка Бања”, бр. 21/14) и доставља 

Скупштини предлог за отуђење. 
 

Члан 4. 

Оглас за прикупљање понуда за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити 

објављен у локалним средствима јавног 

информисања (радију и телевизији) и једном 

дневном листу који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије, са 

елементима из Одлуке о  начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

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

бр.16/14,17/14 и 8/15) и Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда (''Сл.гласник РС'', 

бр.24/12, 48/15 и 99/2015).   
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-67/16 од 12.7.2016.године 

К 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

208. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници,   одржаној  12.7.2016.године,  на основу 

члана 36. ст.1. тачка 32. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.  13/14-пречишћен текст) и чл.5.ст.2. 

Одлуке о  општинским и некатегорисаним 

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

6/08 и 17/09),  донела је  
 

О Д Л У К У  

 1. Усваја се и даје  сагласност на Измене 

Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и реконстру-

кцији јавне расвете на подручју општине 

Врњачка Бања за 2016.годину, који је донео 

Надзорни одбор ЈП Дирекције за планирање и 

изградњу општине Врњачка Бања одлуком 

бр.400-762/16  од  8.7.2016.године. 

2. Саставни део ове одлуке чине Измене  

Програма одржавања, заштите, развоја и упра-

вљања општинским и некатегорисаним путевима 

и улицама и изградњи и реконструкцији јавне 



 Страна 9     -   Број  18.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    14.7.2016. године 

  

расвете на подручју општине Врњачка Бања за 

2016.годину, из тачке 1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу давањем ове 

сагласности, а објавиће се  у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА                

Број: 344-318/16 од  12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

209. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, а на основу  члана 21., 22., 26. 

и 27 Закона о јавној својини (''Службени гласник 

РС'', бр. 72/11), чл. 4 Закона о комуналним 

делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/11) и чл. 

36. Статута општине Врњачка Бања ( ''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14- 

пречишћен текст и 14/16), донела је, 
 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

СПЕЦИЈАЛНОГ  ВОЗИЛА-АУТОСМЕЋАРА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''БАЊСКО 

ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА'' ИЗ ВРЊАЧКЕ 

БАЊЕ 
 

Члан 1.  

     Овом Одлуком даје се, без накнаде, 

Јавном предузећу ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

из Врњачке Бање, чији је оснивач општина 

Врњачка Бања (у даљем тексту ЈП ''Бањско 

зеленило и чистоћа'')  на коришћење  специјално 

возило-аутосмећар, уписано као јавна својина 

Општине Врњачка Бања, а у циљу обављања 

делатности пружања комуналних услуга од 

значаја за остварење животних потреба 

физичких и правних лица, односно делатности 

од општег интереса специјално возило следећих 

карактеристика: 

         - Марке Мерцедес, Модел: ECONIK 

2628MULLFAHRYEUG, Боја: 2М наранџаста, Број 

шасије: WDB9576611Z932722, Број мотора: 

90695200277483, Снага мотора: 205, Однос 

снага/маса: 0, Категорија: Теретно возило, 

Погонско гориво: Евро дизел, Број места за 

седење: 4, Година производње: 2002, Број осовина: 

3, Запремина мотора: 6374, Маса: 13000, укупна 

маса: 26000 и број места за стајање: 0, регистрских 

таблица VB 013 DT. 
            

Члан 2. 

    ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

преузима на коришћење наведено специјално 

возило из чл. 1. ове одлуке и  у обавези  је да 

исто користи у складу са природом и наменом 

ствари са пажњом доброг домаћина, да истим 

управља у складу са чл. 24. Закона о јавној 

својини, односно да исто одржава, обнавља и 

унапређује и региструје уз сагласност  законског 

заступника општине, у свему сагласно важећим 

законским прописима за ову врсту покретних 

ствари и  другим важећим актима општине 

Врњачка Бања.  
 

Члан 3. 

 ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' нема 

право располагања, отуђења, стављања заложног 

или ког другог  стварног права  на описаном 

специјалном  возилу. 
 

Члан 4. 

 Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

специјалног возила  из чл. 1. ове Одлуке закључи 

уговор са ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'', којим 

ће се ближе прецизирати услови коришћења 

предметног возила као и све обавезе корисника  

које произилазе из коришћења истог. 

 По закључивању уговора извршиће се 

записничка примопредаја возила ближе 

описаног у чл. 1. ове одлуке,  између општине и 

ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа''. 

 За спровођење ове Одлуке задужена је 

Служба за општу управу  Општинске управе 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 

      Специјално возило из члана 1. ове 

Одлуке се не може уписати на име  корисника 

права код надлежног органа унутрашњих 

послова.  
 

Члан 6. 

      Ова Одлука ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења  а објавиће се у „Сл. 

листу општине Врњачка Бања“. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о давању на коришћење 

специјалног  возила-аутосмећара у јавној 

својини општине Врњачка Бања Јавном 

предузећу „Бели извор“ из Врњачке Бање бр.9-

994/14 од 28.10.2014.године (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.17/14). 

Обавезује се ЈП ''Бели извор'' да у року од 

5 дана,  записнички врати возило из чл.1. ове 

надлежном органу  оснивача, са пратећом 

документацијом и опремом. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

           Број: 9-607/16  од  12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
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210. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 3. 

седници, одржаној дана 12.7.2016.године, на 

основу, на основу  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 

16/14),   и чл.21.  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2016.годину (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/15, 2/16 и 15/16), донела је  
 

 Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве измене Програма 

пословања Дирекције за планирање и изградњу 

ЈП Врњачка Бања за 2016.годину 
 

1. Даје се  сагласност на   Прве измене Програма 

пословања  Дирекције за планирање и изградњу 

ЈП  Врњачка Бања за 2016.годину, који је 

усвојио Надзорни одбор Дирекције за планирање 

и изградњу одлуком бр.400-761/16 од 8.7.2016. 

године. 

2.  Прве измене Програма пословања Дирекције 

за планирање и изградњу за 2016. годину, 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1598/16 од  12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

211. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 3. 

седници, одржаној дана   12.7.2016.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и  

чл.21.  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.16/15, 2/16 и 15/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене и допуне 

Финансијског плана и програма Установе 

Културни центар Врњачка Бања за 2016.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  измене и допуне 

Финансијског плана и програма Установе 

Културни центар Врњачка Бања за 2016.годину, 

који је усвојио Управни одбор Културног центра 

одлуком бр.УО-881 од 30.6.2016.године. 

2.Измене и допуне  Финансијског  плана и 

програма Установе Културни центар Врњачка 

Бања за 2016.годину, ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1545/16 од  12.7.2016.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

212. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 3. 

седници, одржаној дана   12.7.2016.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и  

чл.21.  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.16/15  2/16 и 15/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Прву измену  Плана  

опште туристичке пропаганде Установе 

Туристичка организација Врњачка Бања за 

2016.годину 
  

1.Даје се сагласност на Прву измену Плана 

опште туристичке пропаганде Установе 

Туристичка организација Врњачка Бања за 

2016.годину, који је усвојио Управни одбор ове 

установе одлуком бр.457/16 од 24.6.2016.године. 

2. Прве измене Плана опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2016.годину, из тачке 1. овог 

решења  се сматрају  донетим давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1504/16 од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

213. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 3. 

седници, одржаној дана  12.7.2016.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14),   и 

чл.21.  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.16/15, 2/16 и 15/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања 

Јавног предузећа за газдовање заштитним 
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шумама   ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за 

2016.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  Програм пословања   

Јавног предузећа за газдовање заштитним 

шумама  ''Шуме Гоч'' Врњачка Бања за 

2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП  

''Шуме-Гоч'', одлуком бр.12/2016  од  11.7.2016. 

године.  

2.  Програм пословања Јавног  предузећа за 

газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' за 

2016. годину,  се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1580/16 од  12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

214. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл.36. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 

129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 

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

13/14-пречишћен текст и 16/14), а у вези са 

чл.29.Одлуке о изменама и допунама Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.11/14) и чл. 40. и 41. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-

пречишћен текст и 21/14), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Одбора за спорт,  удружења и 

савезе и родну равноправност Скупштине 

општине Врњачка Бања 

 

Члан 1 

У  Одбор за спорт,  удружења и савезе и 

родну равноправност Скупштине општине 

Врњачка Бања, именују се: 

 

за председника 

1. Драгиша Тлачинац 
 

за заменика председника 

2. Горан Ђуровић 
 

за чланове 

3. Ненад Николић 

4. Милан Влајковић 

5. Андрија Боћанин. 

 

 

Члан 2 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.13/14-пречишћен текст и 21/14). 

 

Члан 3 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 020-107/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

215. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл.36. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 

129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 

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

13/14-пречишћен текст и 16/14), а у вези са 

чл.29.Одлуке о изменама и допунама Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.11/14) и чл. 40. и 41. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-

пречишћен текст и 21/14), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Одбора за бoрбу прoтив кoрупциje 

Скупштине општине Врњачка Бања 
 

Члан 1 

У  Одбор за бoрбу прoтив кoрупциje 

Скупштине општине Врњачка Бања, именују се: 
 

за председника 

1.Милан Плањанин 
 

за заменика председника 

2. Славољуб Ђошовић 
 

за чланове 

3. Владан Јоцић 

4. Јован Јанковић 

5. Владимир Зајић. 
 

Члан 2 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.13/14-пречишћен текст и 21/14). 
 

Члан 3 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-108/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

216. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

седници, одржаној 12.7.2016.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл. 46. и 47. Закона 

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

бр.15/16) и   чл.36. тачка 9б.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Јавног предузећа  

''Борјак'' Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

 Разрешава се Андрија Радуновић, 

дипл.струк.менаџер, дужности вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа  ''Борјак'' 

Врњачка Бања, на лични захтев. 
  

Члан 2. 

 Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања.'' 

   

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-119/16  од  12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

217. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), чл.52 Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању ВД директора Јавног предузећа  

''Борјак'' Врњачка Бања 

 

Члан 1 

 Именује се  Стеван Драшковић, 

проф.физ.културе, за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа  ''Борјак'' Врњачка 

Бања. 

 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 

 Ово решење ће се  објавити у   ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

  Скупштина општине Врњачка Бања је 

донела Одлуку о усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања, 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.16/16) 

којом је у чл.7. измењено пословно име Јавног 

предузећа у Јавно предузеће ''Борјак'', а у чл.48. 

ове одлуке именован вршилац дужности 

директора, до именовања директора Јавног 

предузећа у складу са Законом и Статутом 

Јавног предузећа, који је сагласно чл.57. Закона 

о јавним предузећима поднео оставку на ову 

дужност. 

Како је сагласно Закону о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС",бр.15/16) 

потребно спровести поступак за избор 

директора,  а обзиром да је решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања, бр.020-119/16 од 

12.7.2016.године разрешен Андрија Радуновић, 

дипл.струк.менаџер, дужности вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа  ''Борјак'' 

Врњачка Бања, на лични захтев, то се овим 

решењем именује  вршилац дужности ЈП 

''Борјак'' Врњачка Бања на период до 1 године, 

односно до именовања директора по расписаном 

јавном конкурсу. 

  

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 020-128/16  од  12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

218. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07), чл.21. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана   

Надзорног одбора Јавног предузећа ''Борјак'' 

Врњачка Бања 
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I 

Разрешава  се Стеван Драшковић, 

дужности члана у Надзорном одбору у  Јавном 

предузећу   ''Борјак'' Врњачка Бања. 
 

                           II 

Именују се Живорад Пецић, 

дипл.маш.инг. за члана у Надзорном одбору  

Јавног предузећа  ''Борјак'' Врњачка Бања. 
 

III 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-129/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

219. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07), чл.21. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  председника и члана   

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања 
      

I 

Разрешавају  се дужности чланова у 

Надзорном одбору  Јавног комуналног предузећа 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања 

1. Милош Кнежевић,  председник и  

2. Александар Миљаковић,  члан. 
 

II 
 У  Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 

Бања, именују се:  

1. Мирјана Зарић,  дипл.економиста, 

председник и  

2. Саша Бурмаз,  дипл. маш.инг., члан. 
  

III 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-131/16  од 12.7.2016.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

220. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07), чл.10.Одлуке о оснивању Фонда за 

унапређење пољопривреде и рурални развој 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.8/13) и чл.36.став 1. тачка 9а 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  члана 

Управног одбора Фонда за унапређење 

пољопривреде и рурални развој општине 

Врњачка Бања 
 

I 

Разрешава се Дарко Тошић, дужности 

члана Управног   одбора Фонда за унапређење 

пољопривреде и рурални развој општине 

Врњачка Бања. 
 

II 

Именује се Јелена Лазовић за члана 

Управног   одбора Фонда за унапређење пољо-

привреде и рурални развој општине Врњачка 

Бања. 
 

III 

 Ово решење ће се  објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-132/16  од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

221. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2014.године, на основу чл.52. 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 и 145/2014), 

Правилника о условима и начину рада комисије 

за стручну контролу планских докумената, 

комисије за контролу усклађености планских 

докумената и комисије за планове јединице 

локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.55/15) 

и  чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 13/14-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о допуни Решења о образовању Комисије за 

планове општине Врњачка Бања 
 

Члан 1 

 У чл.2. ставу 1. Решења о образовању 

Комисије за планове општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/13), 

после текста: ''заменика председника'', додаје се 

зарез и реч: ''секретара'', а остали текст наставља. 

 У чл.2. ставу 3. после текста: ''заменика 

председника'', додаје се зарез и реч: ''секретара'', 

а остали текст наставља. 
 

Члан 2 

У чл.3. у делу ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ, додаје се тачка 3. која гласи: 

''3. Маја Здравковић, дипл. инг.арх., 

секретар'' 

Тачка 3. постаје тачка 4. 
 

Члан 3 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 020-133/16  од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

222. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

3. редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу 42. Закона о правима 

пацијената (''Службени гласник РС'' број 45/13), 

чл.2. и 3. Одлуке о образовању Савета за 

здравље за територију општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.19/13),  

чл.36. и 40. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.13/14-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника  Савета 

за здравље општине Врњачка Бања 
 

Члан 1 

 Разрешава се др. Душан Купрешак, 

дужности председника Савета за здравље 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2 

 За председника Савета за здравље 

општине Врњачка Бања, испред локалне 

самоуправе, именује се др. мед. Јелена Боровац. 

Члан 3 

 Мандат новоизабраног председника 

Савета, траје до истека мандата Савета за 

здравље општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а  објављивиће се  у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 020-134/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

223. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07), чл. 130. и 137. Закона о здравственој 

заштити (''Сл.гласник РС'',  бр.107/05, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-

др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15),  чл.10. и 14. 

Одлуке о преузимању оснивачких права над 

Домом здравља Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',  бр.8/06 и 5/07) и  чл. 

36.став 1. тачка 9б. Статута општине Врњачка 

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

13/14-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  председника и 

чланова Управног одбора Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања 
 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова 

Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 

Џамић'' Врњачка Бања и то: 

1.Снежана Вилимоновић,   

2. Лидија Бербер, 

3. Марко Алексић,  
4. др Јелена Дишовић-Ђукић и 

5. др Слободан Чеперковић. 
   

II. 

 У Управни одбор Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања, именују се: 

Испред оснивача: 

1. Јован Хаџи-Ристић, председник 

2. Јелена Ћилерџић и  

3. Марко Алексић. 

Испред Дома здравља 

1. др Марина Перовић и 

2. др Слободан Чеперковић. 
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III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

              Број: 020-103/16  од  12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

224. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07), чл. 130. Закона о здравственој 

заштити (''Сл.гласник РС'',  бр.107/05, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-

др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15),  чл.10. и 14. 

Одлуке о преузимању оснивачких права над 

Домом здравља Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',  бр.8/06 и 5/07) и  чл. 

36.став 1. тачка 9б. Статута општине Врњачка 

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

13/14-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Надзорног  одбора Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања 
 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова Надзо-

рног одбора Дома здравља ''Др Никола Џамић'' 

Врњачка Бања, и то: 

 1.  Бранка Милошевић, председник и  

 2.  Катарина Стојаковић и 

            3. др Милан Ђуран. 
 

II 

 У Надзорни одбор Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања, именују се: 

Испред оснивача: 

 1.  Анђелија Чановић, председник и  

 2.  Драган Ратковић 

Испред Дома здравља 

1. др Весна Петровић. 
 

III 
 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 020-104/16  од 12.7.2016.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

225. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  

бр.129/07), чл.12 Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/11) и  чл.36.став 

1. тачка 9a. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника  и члана 

Управног одбора Центра за социјални рад 

општине Врњачка Бања 
 

I 
Разрешава се Гордана Јанковић  дужно-

сти председника у  Управном одбору Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања. 

Разрешава се Милена Миладинов  

дужности члана у  Управном одбору Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања. 
  

II 

У Управни одбор Центра за социјални 

рад општине Врњачка Бања, именују се: 

 1. Небојша Гајић, председник,  

2. Дејан Милићевић, члан, испред 

оснивача. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 020-135/16  од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

226. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07),  чл.9. Одлуке о оснивању Установе 

Културни центар Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања''. бр.3/10-пречишћен 

текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Управног одбора  Културног центра  

Врњачка Бања 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору  Културног центра Врњачка 

Бања и то: 

1. Бојан Новоселац, председник 

2. Мирослав Чеперковић,  

3. Маја Вељковић  

4. Мила Васојевић и 

5. Јелена Боровић-Димић. 
 

II 

У Управни одбор Културног центра 

Врњачка Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Бојан Новоселац, председник, 

2. Данијел Цоковић, зам.председника и  

3. Милош Вукомановић 

Испред установе 

1. Радица Продановић 

2. Катарина Кљајић. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 9-628/16  од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

227. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07),  чл.17. Одлуке о оснивању Установе 

Културни центар Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања''. бр.3/10-пречишћен 

текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Надзорног  одбора  Културног центра  

Врњачка Бања 

 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору  Културног центра Врњачка 

Бања и то: 

 1.Срећко Станојчић, 

2.Драгица Цветковић и 

3. Радица Продановић. 
 

II 

У Надзорни  одбор Културног центра 

Врњачка Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Милена Удовичић, председник и  

2. Дијана Сеочанац 

Испред установе 

1. Марина Станковић Јанковић. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 9-629/16  од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

228. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), чл.11. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'' бр. 6/07-

пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања 
 

I 
Разрешавају  се дужности чланова  у 

Управном одбору установе Туристичка органи-

зација Врњачка Бања,  и то: 

  1.Станоје Михајловић,  
2. Јасмина Трифуновић 

3.Светлана Станојчић  
 

II 

 У Управни одбор Туристичке 

организације Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Иван Симоновић, председник 

2. Микица Ђорђевић, зам.председника 

3. Марина Стефановић. 
 

III  
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
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  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 020-136/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

229. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07),  чл.13. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'' бр. 6/07-

пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Надзорног  одбора Установе Туристичка 

ораганизација Врњачка Бања 

 

I 
 Разрешавају  се дужности чланова  у 

Надзорном  одбору установе Туристичке органи-

зације Врњачка Бања,  и то: 

1. Зоран Томашевић 

2. Марина Стефановић. 
 

II 

 У Надзорни  одбор Туристичке организа-

ције Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Иван Михајловић, председник и 

2. Александра Милкић. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-137/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

230. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр. 129/07), чл.14. и 16. Одлуке о оснивању  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и 

чл.36.став 1. тачка 9а. Статута општине Врњачка 

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

13/14-пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању председника и  

чланова Надзорног  одбора  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања  
 

I 

Разрешавaју  се дужности чланова 

Надзорног одбора Установе ''Спортски центар'' 

Врњачка Бања и то:                                                                             

 1. Иван Матић  и 

 2. Зоран Букоња. 
 

  II 

У  Надзорни одбор Установе ''Спортски 

центар'' Врњачка Бања именују се:  

  Испред оснивача: 

1.Ненад Равелић, председник и 

2. Бојана Симовић, члан. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-138/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

231. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), чл.15. Одлуке о оснивању Установе 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

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

бр.3/10-пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 

9а. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Управног одбора  Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања и то: 

1. Животије Арсић,  

2. Драган Париповић,  
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3. Емина Нешић. 
 

II 

У Управни одбор Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања , именују се: 

Испред оснивача: 

1. Миомир Михајловић, председник 

2. Јован Миленковић, зам.председника   

3. Марина Ђорђевић. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

           Број: 020-139/12  од 12.7.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

232. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), чл.17. Одлуке о оснивању Установе 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

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

бр.3/10-пречишћен текст)  и чл.36.став 1. тачка 

9а. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању председника и 

чланова Надзорног  одбора  Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I. 

Разрешавају  се дужности чланова  у  

Надзорном одбору  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања и то: 

 1.Гордана Кнежевић, председник и 

 2. Данијела Божовић. 
 

II 

У Надзорни  одбор Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања , именује се: 

Испред оснивача: 

1. Драган Париповић, председник и  

2. Весна Манојловић. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-140/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

233. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 3. 

седници одржаној дана    12.7.2016.године, на 

основу чл. 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.13. 

Одлуке о оснивању Oпштинске стамбене 

Агенције (Сл.лист општине Врњачка Бања 

бр.22/12)  и чл.36.ст.1. тачка 9а. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен текст),  

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника и 

чланова  Управног одбора Општинске стамбене 

Агенције  
 

I 

 Разрешавају се дужности чланова Упра-

вног одбора Општинске стамбене Агенције и то:  

 1. Никола Миладновић, 

 2. Ненад Чеперковић, 

 3. Драган Стојковић,  

 4. Бојана Пецић и 

 5. Драгиша Обрадовић. 
    

II 

У Управни одбор Општинске стамбене 

Агенције, именују се: 

1. Никола Миладиновић, председник 

2. Ненад Боћанин, члан 

3. Јелена Раичевић, члан 

4. Биљана Лазовић и 

5. Драган Дрндаревић 

Управни одбор се именује  на период од 

5 година.  
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а  објавиће се  у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-141/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 

 

234. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  
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бр. 129/07), чл.10.Одлуке о оснивању  Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. 

тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу   директора  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања  
 

 I. 
 Разрешава   се Ненад Станојевић из 

Новог Села дужности  директора Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања, на лични 

захтев. 

 

   II. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

     

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

           Број: 9-631/16  од 12.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 

 

235. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 3. 

редовној седници одржаној дана 

12.7.2016.године, на основу чл.32.став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  

бр. 129/07), чл.10.Одлуке о оснивању  Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и чл.36.став 1. 

тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  именовању директора  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања   

 

I. 

 Именује  се Душан Радовић, 

струк.инг.саобраћаја за  директора Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања,  на период од 

4 године.  

 

II. 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

     

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-/16  од 12.7.2016.године 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

236. 

Председник општине Врњачка Бања,на 

основу чл. 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник 

РС“, бр.72/11, 88/2013 и 105/2014), чл.10. и 12. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредномпогодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. 

гласник РС“, бр.24/201248/2015 и 99/2015), чл.19, 

20. и 21. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини општине 

Врњачка Бања, односно на којима општина 

Врњачка Бања има посебна својинска овлашћења 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.16/14, 8/15) и 

чл.56. ст.1. тач.21а. Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.13/14-

пречишћен текст и 16/14), на основу иницијативe 

Председника општине бр.361-5/16 од 30.6.2016.год., 

доноси 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

У  ОБЈЕКТУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА НА 

ЛОКАЦИЈИ АУТОБУСКА СТАНИЦА У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак и 

уређује начин и услови за спровођење поступка 

давања у закуп  удружењима грађана и то: 

Удружењу за културу „Врњачки вез“ Врњачка Бања  

и Културно уметничком друштву„Абрашевић“ из 

Врњачке Бање, путем непосредне погодбе 

пословног простора површине 282,52м2  који се 

налази на спрату објекта техничког прегледа возила 

на локцији „Аутобуска станица“ у Врњачкој Бањи 

на кп.бр.503/10 КО Врњачка Бања која  је уписана у 

Листу непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања 

као јавна својина општине, под условом да тај 

простор не користе за остваривање прихода. 

Текуће и инвестиционо одржавање 

закупљеног пословног простора из става 1 овог 

члан закупац може вршити, само након добијене 

писмене сагласности од стране закуподавца по 

поступку прописаном законом, подзаконским 

актима и одлуком Скупштине општине. 

Сви трошкови текућег и инвестиционо 

одржавање на закупљеном пословном простору 

извршени у складу са претходним ставом  падају на 

терет закупца. 

Закупљени пословни простор  не може се 

давати у подзакуп. 
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По истеку перида закупа закупац је у 

обавези да закупљени пословни простор врати у 

првобитно стање уколико одлуком Скупштине 

општине није другачије одлучено. 

Закупац плаћа утрошак електричне енергије, 

воде и комуналних услуга и ПТТ услуга по месечно 

фактурисаном  обрачуну испостављеном од надле-

жног јавног предузећа и достави доказ о измиреној 

обавези до 20. у месецу за претходни месец. 
 

Члан 2. 

Пословни простор  из члана 1. ове одлуке 

даје се на временски период до отуђења из јавне 

својине а најдуже до једне године. За случај 

отуђења непокретности из јавне својине општине у 

периоду закупа ова одлука престаје да важи, уговор 

о закупу се сматра раскинутим са даном коначности 

решења о отуђењу о чему Председник општине 

обавештава закупце а закупци имају обавезу да 

простор записнички предају општини најкасније у 

року од осам дана од дана пријема обавештења са 

доказом о регулисаним свим обавезама по основу 

овог закупа. 
 

Члан 3. 

Поступак спроводи Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14) а понуда 

закупаца обавезно садржи: износ закупнине која се 

нуди, назив и седиште, матични број, копију 

решења о упису правног лица у регистар код 

надлежног органа, као и пуномоћје за лице које 

заступа подносиоца које мора бити специјално и 

судски оверено. 
 

Члан 4. 

Општи услови за давање у закуп пословног 

простора из члана 1. и 2. ове одлуке који су 

обавезни елементи уговора о давању у закуп 

прописани су законом, подзаконским актима и 

одлуком Скупштине општине а између осталих су 

и: 

Почетни износ месечног закупа утврђује се 

у висини од 20% од процењене тржишне висине 

закупнине коју утврди Комисија Општинске управе 

за утврђивање тржишне вредности непокретности у 

поступку прибављања, отуђења и давања у закуп 

непокретности у јавној својини. 

Плаћање закупнине се врши до 5.у месецу 

за текући месец. Рате се усклађују са индексом 

потрошачких цена у Републици Србији према 

објављеним подацима надлежне организације за 

послове вођења статистике у моменту доспећа рате.  

За период кашњења у плаћању, обрачунава 

се затезна камата у складу са законом који уређује 

висину стопе и начина обрачуна затезне камате. 

Организациона једница Општинске управе 

надлежна за послове финансија, прати реализацију 

уговора о закупу подноси извештаје организационој 

јединици Општинске управе  надлежној за 

имовинско правне послове и Општинском 

правобранилаштву најкасније до 10. у месецу. 

Организациона јединица надлежна за имовинско 

правне послове, по пријему извештаја из 

претходног става достављања закупцу упозорење у 

писаној форми о кашњењу уплате доспеле рате које 

има за последицу раскид уговора о закупу за случај 

да закупац не поступи по најкасније у року од 3 

дана од дана пријема упозорења.Обавештење о 

раскиду уговора о закупу и обавезама по том 

основу доставља Председник општине. 
  

Члан 5. 

По окончању поступка за давање у закуп 

пословног простура из чл.1. ове одлуке Комисија 

доставља записник о току поступка са предлогом 

Председнику Општине,који доноси решење о 

избору и давању у закуп. 

На решење из претходног става се може 

уложити приговор Општинском већу у року од 8 

дана од дана пријема решења, а одлука Општинског 

већа је коначна. 
 

Члан 6. 

Уговор о закупу закључује председник 

Општине са понуђачем - закупцем у року од три 

дана од дана коначности решења Председника 

Општине о давању у закуп предметне 

непокретности, а након прибављеног мишљења 

Општинског правобраниоца. 

По закључењу уговора на начин и у року из 

претходног става овог члана извршиће се 

записничка примопредаја између закупца и 

закуподавца са евидентирањем свих других битних 

чињеница за опис стања непокретности која је 

предмет закупа. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања  у „Сл. листу Општине 

Врњачка Бања“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 361-5/16 од 8.7.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               Бобан Ђуровић,с.р.  

__________________________________________ 

 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

237. 

По сравњењу са изворним текстом акта, 

утврђено је да се у   Одлуци о оснивању Јавног 

предузећа за газдовање заштитним шумама  

“Шуме-Гоч“ Врњачка Бања, која је  објављена у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања'', број 

16/16, поткрала грешка, па се даје  
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ИСПРАВКА 

 

 У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 

за газдовање заштитним шумама  “Шуме-Гоч“ 

Врњачка Бања бр. 020-96/16 од  23.6.2016. 

године, која је  објављена у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања'', број 16/16 од 

27.6.2016.године, поткрала  се техничка грешка, 

па се даје исправка у следећем: 

      У чл.6.у ставу 2. треба да стоји: 

''Скраћено пословно име предузећа је: Јавно 

предузеће  „Шуме – Гоч“   Врњачка Бања. '' 

 Ову Исправку објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

   СЕКРЕТАР 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Саша Радисављевић,с.р. 
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