
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 
са 10.редовне  седнице Скупштине општине Врњачка Бања,  која је одржана дана 29.6.2016. године, у 
великој сали Скупштине општине са почетком у 10  часова. 

 Овај извод из записника сачињен је у складу са чл. 81. Пословника  Скупштине општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст) уз напомену да је ток 
седнице сниман коришћењем компјутерске технике путем бележења тонског записа на хард диску који 
се чува трајно и који представља оригинални записник са седнице. 

На почетку седнице је утврђено  да од укупно 25 одборника седници  присуствује 22 одборника, 
и то: Иван Радовић,  Миљко Арсић, Јелена Дишовић Ђукић, Дане Станојчић,  Предраг Џамић,  Весна 
Милићевић, Милан Плањанин,  Марина Ђорђевић,  Драгољуб Богдановић, Наташа Перовић, Мирослав 
Веселиновић, Тодор Мијатовић, Срђан Удовичић, Весна Бурмазовић, Јордан Пецић, Андрија Боћанин,  
Владан Јоцић,  Дејан Лучић, Ђорђе Петровић, Радоје Симић,  Зоран Сеизовић и Матеја Мијатовић. 

Одсутни су: Ненад Николић, Родољуб Џамић и Војислав Вујић. 
Иван Радовић је известио о томе која су лица позвана да присуствују седници и нагласио да 

седницу преноси Радио Бања 2. 
Једногласно је, без расправе усвојен   Извод из запсиника са 9. редовне  седнице СО, одржане 

5.4.2017.године.  
Председник СО је известио да је Општинско веће поднело  захтев за сазивање седнице 

Скупштине општине Врњачка Бања по хитном поступку са тачкама:  
1. Друге измене Плана и програма пословања са Планом опште туристичке пропаганде установе и 

Четвртом изменом Финансијског плана Туристичка организација за 2017.г. 
 Уколико СО прихвати предлог, ова тачка ће се разматрати као подтачка у тачки 31.- Извештај о 
раду установе Тристичка организација Врњачка Бања за 2016.годину 

2.Прве Измене  Програма одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине 
Врњачка Бања за 2017.годину 

Уколико СО прихвати предлог, ова тачка ће се разматрати као подтачка у тачки 28.- Прве измене 
Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.г. 

3. Друге измене Програма рада установе Спортски центар за 2017.годину 
Уколико СО прихвати предлог, ова тачка ће се разматрати као подтачка у тачки 32.- Измена 

Програма рада- Финансијски план установе Спортски центар Врњачка Бања за 2017.г 
4. Давање накнадне сагласности на потписани Споразум о сарадњи са туристичким прганизацијама 

општине Брус, Куршумлија, Рашка и град Краљево 
Уколико СО прихвати предлог, ова тачка ће се разматрати као 35. тачка, а остале се померају за 

једно место 
За предлог Општинског већа је гласало 20 одборника, па председник СО констатује да ће се 

исти разматрати по тачкама дне.реда, као што је то предложено. 
Председник СО, Иван Радовић је упознао присутне да је одборник, Дејан Лучић поднео 

предлог за допуну дневног реда у следећем:  
-Решење о формирању Комисије за испитивање законитости пословања установе Народна 

библиотека ''Др Душан Радић''. 
За предлог је гласало 6 одборника, а 13 одборника било ''против, па председник СО констатује да 

исти није прихваћен. 
Такође је председник СО известио да је одборник Дејан Лучић поднео предлог за допуну 

дневног реда у следећем:  
-Извештај  установе Народна библиотека ''Др Душан Радић'' о исплати зарада бившем директору, 

са предлогом Општинског већа садржаном у Извештају бр.400-1329/17 од 27.6.2017.године, у којем је 
предложено Скупштини општине  да  се уврсти овај предлог у дневни ред. 

Дејен Лучић је образложио свој предлог. 
Како је овај предлог је једногласно прихваћен,  председник СО је констатовао да ће се исти 

сагласно чл.85.ст.2. Пословника СО Врњачкла Бања, разматрати на нареној седници Скупштине, 
одн.по добијању неопходних сагласности. 

Општинско веће је предложило Скупштини општине да повуче са дневног реда тачку 
14.Одлука о изменама и допунама одлуке о ауто такси превозу. 



За предлог дневног реда, са прихваћеним предлозима који се разматрају по хитном поступку на 
овој седници, гласало је 20 одборника, па је  Скупштина   утврдила следећи 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2016.годину 
2. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 
3. Одлука о задуживању и рефинансирању кредитног задужења у 2017.години 
4. Одлука о претварању (конверзији) потраживања насталих по основу јавних прихода од Акционарског 
друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО АД Трстеник у основни капитал овог привредног 
друштва 
5. Одлука о отпису потраживања субјекта приватизације Акционарском друштву ''Индустрија обуће'' 
Београд 
6. Предлог Бањског одбора за доделу признања поводом Дана општине Врњачка Бања за 2017.годину 
7. Одлука о усвајању Локланог антикорупцијског плана општине Врњачка Бања за период 2017.-
2020.година 
8. Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 
општине Врњачка Бања 
9. Oдлука о изменама и допунама Одлуке o начину поступања са непокретностима које су у јавној 
својини општине Врњачка Бања, односно на којима општина Врњачка Бања има посебна својинска 
овлашћења 
10.Одлука о давању на коришћење непокретности општине Врњачка Бања  Факултету за туризам и 
хотелијерство  Универзитета у Крагујевцу 
11. Одлука о  давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном 
предузећу Емисина техника и везе Београд 
12. Одлука о давању на коришћење непокретности  општине Врњачка Бања Установи Туристичка 
органицазија Врњачка Бања 
13. Одлука  о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Туристичка организација  Врњачка 
Бања 
14.Одлука о изменама и допунама одлуке о ауто такси превозу 
15. Одлука о изменама  Одлуке о јавном линијском превозу путника  на територији општине 
Врњачка Бања 
16. Закључак у  вези Мишљења Комисије за планове  Врњачка Бања у односу на кп.бр. 996/10 К.О. 
Врњачка Бања 
17. Одлука о изменама и допунама  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката 
објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања 
18. Одлука о сталним манифестацијама у области културе и туризма од значаја за општину Врњачка Бања 
19. Одлука о измени и допуни Одлуке о приступању изградњи ''Националног ватерполо тренажног центра'' у 
Врњачкој Бањи 
20. Давање сагласности на Статут Месне заједнице Отроци 
21.Давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП ''Нови Аутопревоз'' 
22. Давање сагласности на Статут Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања 
23.-Одлука о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног  предузећа за газдовање 
заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 
- Јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке 
Бање  ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања   
24.- Одлука о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног  предузећа ''Борјак'' 
Врњачка Бања 
-  Јавни конкурс за именовање директора Јавног  предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања   
25. Решење о давању претходне сагласности на  спровођењу поступка преноса удела 
у Једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' Грачац 
26. Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу основног капитала  
27. – Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' о усвајању Споразума о 
измирењу обавеза са ПТТ –Наменска Трстеник 
- Прве измене Програма пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2017.г. 



28. -Прве измене Програма пословања Општинске стамбене агенције за 2017.г. 
  - Прве Измене  Програма одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања за 
2017.годину 
29.Финансијски извештај и извештај о раду  Центра за социјални рад за 2016.годину 
30. Измена Програма рада са Финансијским планом Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2017.годину 
31. - Извештај о раду установе Тристичка организација Врњачка Бања за 2016.годину 
     -Друге измене Плана и програма пословања са Планом опште туристичке пропаганде установе и 
Четвртом изменом Финансијског плана Туристичка организација за 2017.г. 
32. Измена Програма рада- Финансијски план установе Спортски центар Врњачка Бања за 2017.г 
    - Друге измене Програма рада установе Спортски центар за 2017.годину 
33. Давање сагласности на ценовник ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' 
Врњачка Бања  
34. Извештај о досадашњим предузетим активностима Комисије за праћење количине, састава и коришћења 
природног лековитог фактора 
35. Давање накнадне сагласности на потписани Споразум о сарадњи са туристичким прганизацијама општине 
Брус, Куршумлија, Рашка и град Краљево 
36.Одлука о радно-правном статусу  чланова Општинског већа 
37. Избор и именовња 
А) -Решење о разрешењу  Комисије  за спровођење поступка доделе награда Најбољи-најбољем 
''Др Зоран Ђинђић'', због истека мандата 
- Решење о именовању Комисије  за спровођење поступка доделе награда Најбољи-најбољем ''Др 
Зоран Ђинђић'' 
Б) Решење о именовању директора ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ по конкурсу 
В) Решење о именовању директора Културног центра по конкурсу 
Г)-Оставка Марије Петковић на дужност вд директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 
- именовање директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'', по конкурсу 
Д) -Оставка Ратомира Стевановића на дужност вд директора ЈП ''Бели извор'' 
-именовање вд директора ЈП ''Бели извор'' 
Ђ) Оставка Емине Мартиновић на дужност члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 
- именовање члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'', испред запослених 
Е) Разрешење Дејана Милићевића дужности члана Управног одбора Центра за социјални рад 
- Именовање члана Управног одбора Центра за социјални рад, испред локалне самоуправе 
Ж)-Разрешење Данила Станковића, дужности члана Школског одбора УТШ са Домом ученика, због смрти 
- Именовање члана Школског одбора УТШ са Домом ученика, испред лок.самоуправе 
З)- Именовање члана Надзорног одбора ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'', испред 
запослених 
И)- Именовање члана Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних делатности  ''Белимарковац'', испред 
запослених 
Ј)- Именовање члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа  ''Бањско зеленило и чистоћа'', испред 
запослених 
К) -Разрешење Јасмине Алексић дужности члана Школског одбора ОШ '' Бане Миленковић'', због престанка 
основа по којем је именована  
-  Именовање Ане Мијатовић за члана Школског одбора ОШ '' Бане Миленковић'', испред родитеља 
Л) -Разрешење Далибора Милетића дужности члна Бањског одбора 
- Именовање члана Бањског одбора 
38. Одборничка питања и одговори 
 
ПРВА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа 
да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, гласало је 20  одборника, па  донета 

О   Д   Л   У   К   А 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ 



 
ДРУГА ТАЧКА 

Председник СО  је прочитао која су акта одборници добили уз предлог ове одлуке, као и да је   
Бањски одбор у Извештају  бр.06-37/17-1 од 27.6.2017.године,  предложио да ова одлука ступа на снагу 
даном доношења, а да ће се објавити у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'', а у  Извештају  Општинског 
већа бр. 400-1329/17 од 27.6.2017.године,  се предлаже СО да усвоји предложени Нацрт Ребаланса Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину бр.400-1329/17 од 23.6.2017.године у тексту предложеном 
као у материјалу  с тим дa сe изврше дoпуне, које је прочитао. 

 Како дискусије није било, за предлог одлуке, са предлозима Бањског одбора и Општинског већа 
гласало је 20  одборника, па  су донета акта: 

 
З А К Љ У Ч А К 

Скупштина општине је разматрала: 
-  Нацрт ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 
- Записник са јавне расправе одржане 26.6.2017.године поводом Ребаланса одлуке о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2017.годину  
- Извештај Бањског одбора  бр.06-37/17-1 од 27.6.2017.године, у којем је предложено да ова одлука 

ступа на снагу даном доношења, а да ће се објавити у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
- Усвајају се предлози из  Извештаја  Општинског већа бр. 400-1329/17 од 27.6.2017.године, у 

следећем:  
- на приходној страни буџета увећава се план на економској класификацији 811151 Примања од продаје 
непокретности у корист нивоа општина за износ од 29.000.000 динара тако да план сада износи 
215.000.000 динара, на име продаје дела парцеле 500/5 од 5.943 м2 у потесу аутобуске станице чија је 
процењена вредност 4.900,00 дин/м2. 
-на расходној страни увећавају се се апропријације: 
-  у разделу 4.01.21. Пројектно планирање и набавка имовине, функционална класификација 620 Развој 
заједнице, програмска класификација 0602 Локална самоуправа Програмска активност 0001- 
Функционисање локалне самоуправе економска класификација 500 Издаци за нефинансијску имовину
 за износ од 24.000.000 динара тако да план на овој апропријацији износи 41.000.000 динара. 
Истовремено се економска класификација „500 Издаци за нефинансијску имовину“ замењују економском 
класификацијом „541 набавка земљишта“. Ова промена се врши у циљу прибављања земљишта за 
реализацију активности на изградњи фудбалских терена. 
- Отвара се нова апропријација у разделу 4.01.40/2. ЈП "Белимарковац" функционална класификација 620 
Развој заједнице, програмска класификација 1102 Комунална делатност, Програмска активност 0008 - 
Управљање и снабдевање водом за пиће, економске класификације 621 Набавка домаће нефинансијске 
имовине у износу од 4.000.000 динара. ова средства се обезбеђују на име увећања основног капитала ЈП 
"Белимарковац" у циљу унапређења рада овог новог јавног предузећа. 
- у разделу 4.07. Месна заједница Врњачка Бања, функционална класификација 130 Опште услуге, 
програмска класификација 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 - Функционисање 
месних заједница, економске класификације 511 зграде и грађевински објекти за износ 1.000.000 динара 
тако да план на овој апропријацији износи 11.000.000 динара. Додатна средства на овој апропријацији 
обезбеђују се за завршетак започетих инвестиција. 
- да се предвиди да одлука ступа на снагу даном доношења, а да ће се објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања.'' 

Овлашћује се Одсек за буџет и финансије да пре објављивања одлуке сачини пречишћен текст 
Ребаланса одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину и изврши евентуалне исправке 
техничких грешки.  

 
И      Р Е Б А Л А Н С 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 
 
ТРЕЋА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа 
да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, гласало је 19  одборника, па  донета 
 



О Д Л У К А  
О ЗАДУЖИВАЊУ И РЕФИНАНСИРАЊУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА 

У 2017.ГОДИНИ 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа 
да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, гласало је 20  одборника, па  донета 
 

О Д Л У К А 
О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) ПОТРАЖИВАЊА  
НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОД  

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  ЗА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ  
ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА 

 
ПЕТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа 
да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, гласало је 20  одборника, па  донета 
 

О Д Л У К А 
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АКЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ 

''ИНДУСТРИЈА ОБУЋА'' БЕОГРАД 
 
ШЕСТА ТАЧКА 

Председник Скупштине је нагласио да се на основу чл.10. Одлуке о установљавању признања и 
награда општине Врњачка Бања гласа  за утврђени коначан предлог у целини, уколико Скупштина 
општине не одлучи да се гласа појединачно за сваки од предлога, који је садржан у предлогу надлежног 
Одбора. 
 Дејан Лучић, члан Бањског одбора је прочитао предлог за доделу признања поводом Дана 
општине. 
 У дискусији је учествовао Радоје Симић, који је предложио да се гласа о сваком предлогу 
појединачно. 
 За предлог је гласало 1 одборник, а 17 одборника било ''против'', па председник СО констатује да 
исти није прихваћен. 

Затим је Радоје Симић,  по чл.102. Пословника...затражио да се гласа прозивком. 
За предлог је гласало 1 одборник, а 15 одборника било ''против'' и 3 одборника била ''уздржана'',  

па председник СО констатује да исти није прихваћен. 
Затим се приступило за гласање Бањског одбора у целини, за који предлог је гласало 20 одборника 

и 1 био против, па је донето 

Р Е Ш Е Њ Е 
 Поводом Дана општине Врњачка Бања - 14.Јула,  за 2017. годину Скупштина општине Врњачка 
Бања додељује признања  и то: 

За доделу повеље 
1. Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, због 

доприноса развоја Републике Србије, Рашког управног округа, а посебно развоја општине Врњачка Бања 
кроз реализацију пројеката унапређења општинске и приградске инфраструктуре. 

За доделу _3_плакете са златним  амблемом: 
 1. Специјалној болници ''Меркур'' Врњачка Бања за непрекидну бригу о грађанима и гостима 
Врњачке Бање која траје већ 70 година, која се огледа у константном улагању и осавремењавању 
здравствених, превентивних, рехабилитационих и рекреационих услуга, како кроз реконструкцију 
постојећих објеката и подизања њиховог нивоа,  тако и кроз маркетиншко медијску промоцију Специјане 
болнице и општине Врњачка Бања. 

2. Угоститељско туристичкој школи са Домом ученика Врњачка Бања, као једној од најпознатијих 
струковних школа у Србији, која успешно образује кадрове за потребе туристичке привреде скоро 70 година. 
Квалитетан рад и успешна едукација кадрова огледа се у томе што ученици ове школе редовно добијају 



највећа признања и награде на свим такмичењима туристичко-угоститељских школа, чиме се не подиже само 
углед ове школе, већ и општине Врњачка Бања.  

3. Предшколској установи ''Радост'' Врњачка Бања, због континуираног подизања нивоа 
квалитата пружања услуга најмлађим корисницима и квалитета васпитно образовног рада.  Ширењем 
мреже ове установе и отварањем васпитних група у сеоским срединама, створени су услови за обухват 
већег броја деце, који прелази републички просек похађања предшолско васпитног програма. 

За доделу  3  плакете са сребрним амблемом: 
 1. Предузећу ''Металопластика'' ДОО Врњци, које је водећи произвођач саксија за расад, 
повртарство и цвећарство, које производи од рециклиране пластике, чиме у великој мери доприноси 
заштите животне средине у локалној заједници. Предузеће, у области друштвене одговорности спроводи 
мере на  проширењу већ постојећег зоолошког врта, што је својеврсна атракција и ствара услове за 
подизање нивоа туристичке понуде. 
 2. Проф.др. Милану Медаревићу, бившем декану Шумарског факултета, који је дао пун 
допринос приликом издвајања заштитних шума Врњачке Бање, као и због изузетног залагања на  
проширењу Научно истраживачке базе на Гочу за студенте овог факултета, на који начин се стварају 
услови за промоцију Гоча и општине Врњачка Бања. 

3.Општинској организацији ''Црвеног крста'' Врњачка Бања, због непрекидног организовања 
хуманитарних акција, које се огледају у помоћи социјално угроженим лицима, помоћи избеглим и 
расељеним лицима, као и сталним акцијама ''добровољног давања крви''. 

За доделу 3 награде у новчаном износу у износу од 10.000,00 динара: 
1.Исидори Крагуљац из Врњачке Бање, ученици генерације Гимназије Врњачка Бања. 

 2. Милостиви Младеновић из Врњачке Бање, ученици генерације у области друштвених наука 
Гимназије Врњачка Бања. 
 3. Урошу Радуловићу из Врњачке Бање, студенту мастер студија на Правном факултета у  
Крагујевцу, због успеха на основним студијама. 

Наведена јавна признања биће додељена на Свечаној седници поводом Дана општине. 
 
СЕДМА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања 
и нормативна акта, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, једногласно је  донета 

 
О Д Л У К А 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 2017-2020. ГОДИНЕ 

 
ОСМА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа 
да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, гласало је 20  одборника, па  донета 

 
ОДЛУКА 

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО- 
ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
ДЕВЕТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања 
и нормативна акта, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука. 

Славиша Пауновић, начелник Општинске управе је известио о преддлогу одлуке. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке, једногласно је  донета 

 
ОДЛУКА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА НЕПОКРЕТНОСТИМА 
КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, ОДНОСНО НА КОЈИМА 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА 
 



ДЕСЕТА ТАЧКА 
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања 

и нормативна акта, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука. 
 Радоје Симић је предложио да се да пауза у раду седнице Скупштине, ради консултација око ове 
тачке дн.реда. 
 Иван Радовић је предложио да се ова тачка разматра пре тачке-Избор и именовања, што је 
једногласно прихваћено. 
 Након 36. тачке, дата је пуза у раду, након чега је разматрана ова одлука. 
 Председник СО је поновио предлог Одбора за административно мандатна питања и нормативна 
акта, као и  Општинског већа, након чега је једногласно донета  
 

О Д Л У К А 
 О  ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  ФАКУЛТЕТУ ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО 
 УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

 
ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања 
и нормативна акта, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука. 
 Радоје Симић је истакао да је против давања ове непокретности, без накнаде, обзиром да ЈП 
емисиона техника и везе  наплаћује накнаду за коришћење релеја. 
 Славиша Пауновић је ближе известио о овој одлуци. 
 Дејан Лучић је предложио да се ова тачка разматра након одржаних консултација. 
 Једногласно је прихваћен предлог председника СО да се ова тачка разматра пре тачке-
Избор и именовања. 

Након 36. тачке, дата је пуза у раду, након чега је разматрана ова одлука. 
 Председник СО је поновио предлог Одбора за административно мандатна питања и нормативна акта, 
као и  Општинског већа, након чега је једногласно донета  
 

 О Д Л У К А 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ БЕОГРАД 

 
ДВАНЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања и 
нормативна акта, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука, с тим да се цео објекат Летње позорнице 
''Данило Бата Стојковић'', пренесе Туристичкој организацији, а да се ова установа упозна са преузетом обавезом 
закљученог уговора о закупу приземља  објекта,  па се предлаже  да се у  чл.1.ставу 1. после текст: ''Врњачка 25'', 
брише реч: ''део'', а реч ''објекта'', треба да гласи: ''објекат''. 

- Да се у  чл.1. ст.1.додаје се  тачка 4. која гласи: 
''Пословни простор у приземљу, који се састоји од: 
 – кафића, укупне површине 59,75 м2, следеће структуре и  површине кафић 32,90 м2, шанк  8,80 м2, 

остава 2,20 м2, ходник 2,10 м2, остава 2,50 м2, предпростор 2,20 м2, женски сан.чвор 4,40 м2 и мушки сан. чвор 
4,65 м2,  

- баште површине 158,40м2, 
- баште површине 61,70м2 и 
- шанка 7м2, укупне површине башти и шанка  227,10м2.'' 
- да се у  чл.3.додаје се став 2. који гласи: ''Установа Туристичка организација прихвата стечено 

право закупа приземља предметног објекта, ближе описаног у чл.1. тачки 4.ове одлуке, а које право је 
стечено по основу уговора о закупу предметног простора који је закључен између општине Врњачка Бања и 
најповољнијег понуђача као закупца.''  
 На питања Радоја Симића у вези закљученог уговора за простор у призмељу овог објекта, 
известилац, Славиша Пауновић је одговорио да је предлог Општинског већа да се пренесе цео објекат са 
стеченим правом закупа. 
 Након дискусија Радоја Симића и Дејана Лучића, за предлог одлуке са предлозима Општинског 
већа, гласало је  20 одборника  и 1 одборник био ''против'', па је донета  



 
ОДЛУКА 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА УСТАНОВИ 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЦАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА 

 
ТРИНЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања 
и нормативна акта, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке је гласало 20 одборника, па је Скупштина донела 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА  ВРЊАЧКА БАЊА 
 
ЧЕТРНЕСТА ТАЧКА 
 Ова тачка је повучена на предлог овлашћеног предлагача. 
 
ПЕТНЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа да се 
усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке је гласало 20 одборника, па је Скупштина донела 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ШЕСНЕСТА ТАЧКА 
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа да се 

усвоји овај закључак. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке је гласало 19 одборника, па је Скупштина донела 

 
З А К Љ У Ч А К 

1. У поступку разматрања Мишљења Комисије за планове бр.350-81/17 од 8.6.2017.године, у односу 
на к.п.бр. 996/10 К.О. Врњачка Бања,  Скупштина општине је стала на становиште, да је  приликом израде 
коначне верзије  Плана генералне регулације Врњачке Бање, у текстуалном и графичким прилозима, 
приликом прописивања урбанистичких парамeтара који регулишу зоне –вишепородично становање С3+ и 
С3, а имајући у виду да су  параметри за зону С3 у односу на нацрт плана измењени, предметна парцела  која 
се налази у зони-вишепородично становање С3+, издвојена од групе осталих парцела исте намене, на који 
начин је стављена у неповољнији положај  у погледу прописаних параметрара изградње, па Скупштина 
општине прихвата став Комисије за планове из наведеног Мишљења да је дошло до уочене грешке,  па се на  
предметну парцелу имају примењивати параматри зоне-вишепородично становање С3, као за све парцеле у 
окружењу. 

2. Обавезује се  обрађивач плана-Општинска стамбена агенција Врњачка Бања да изврши исправку на 
начин описан у тачки 1.овог закључка,   у  Текстуалном  и Графичком прилогу Плана генералне регулације и 
исправљена документа достави надлежној организационој јединици Општинске управе и Скупштини 
општине, као доносиоцу планског акта. 
 
СЕДАМНЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, да се усвоји ова одлука. 
  Затим је нагласио да је   Општинско веће предложило СО да донесе ову одлуку, с тим да у чл.1.делу 
из  чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА БР. 2: 
''СРБИЈА'',промењена алинеја гласи: 

-22 отворене типске тезге за продају ручних радова; означених у граф. прилогу ред. бр: М1-М22, уз 
десну  ивицу шеталишта поред дрвореда липа. 
  -Да се предвиди да одлука ступа на снагу даном доношења, а да ће се објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', обзиром на предстојеће одржавање манифестација и потребе спровођења прописаних 
поступака за давање у закуп површина јавне намене. 



 Како дискусије није било, за предлог одлуке, са предлозима Општинског већа гласало је 19 одборника, 
па је донета 
 

ОДЛУКА 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
ОСАМНЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа да се 
усвоји ова одлука. 
 Након дискусије Дејана Лучића, за предлог одлуке је гласало 19 одборника, па је Скупштина донела 
 

 ОДЛУКУ  
О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ 

 КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ДЕВЕТНЕСТА ТАЧКА 
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа да се 

усвоји ова одлука. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке је гласало 18 одборника, па је Скупштина донела 
 

О Д Л У К У 
 о измени и допуни Одлуке о приступању  изградњи  

"Националног ватерполо тренажног центра" у Врњачкој Бањи 
 
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на 
Статут МЗ Отроци. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 20 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 Даје се сагласност на Статут Месне заједнице Отроци који  је усвојен одлуком  Савета МЗ Отроци 
на седници одржаној 4.6.2017.године, под бр.2/2017  од 9.6.2017.године. 
 
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на ову 
одлуку. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 20 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се сагласност на  Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за превоз путника и 
транспорт робе   ''Нови Аутопревоз''  Врњачка Бања  која је усвојена одлуком Надзорног одбора овог 
предузећа, бр.682/2017  од 17.3.2017.године. 
  
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на  
Статут ЈП ''Борјак''. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 18 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се сагласност на  Статут Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања  који је усвојен одлуком 
Надзорног одбора овог предузећа, бр.01-0219  од 12.6.2017.године. 
 
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа да се 
усвоји ова одлука, као и да се распише јавни конкурс, као у предложеном тексту. 



 Како дискусије није било, за предлог одлуке и јавног конкурса  је гласало 19 одборника, па је 
Скупштина донела 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА ИМЕНОВАЊЕ  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ 
БАЊЕ ''ШУМЕ-ГОЧ'' ВРЊАЧКА БАЊА 

и 
ЈАВНИ КОНКУРС 

за именовање директора Јавног 
 предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање  ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања   

 
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и  Општинског већа да се 
усвоји ова одлука, као и да се распише јавни конкурс, као у предложеном тексту. 
 Како дискусије није било, за предлог одлуке и јавног конкурса  је гласало 20 одборника, па је 
Скупштина донела 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА ИМЕНОВАЊЕ  

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ''БОРЈАК'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 
и 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за именовање директора Јавног  предузећа  ''Борјак'' Врњачка Бања   

 
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора и Општинског већа да се да  
сагласност на спровођење овог поступка 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 20 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 1.Даје се претходна сагласност на спровођењу  поступка преноса удела у висини од 100% у Једнодомном 
друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' Грачац, чији је оснивач Јавно предузеће за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања, као једини члан Друштва, на Јавно предузеће за обављање 
комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања,  у складу са чл.175. Закона о привредним друштвима 
(''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15), a на основу иницијативе која је садржана у Одлуци ЈП 
за обављање комуналних делатности ''Бели извор'' о приступању спровођења поступка преноса удела у 
Једнодомном друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' Грачац,  коју је донео Надзорни одбор 
овог предузећа, под бр.01-2496/17 од 8.6.2017.године и Одлуци Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних 
делатности ''Белимарковац'' о прихватању иницијативе за пренос удела у Једнодомном друштву са ограниченом 
одговорношћу ''Врући извори'' Грачац,  коју је донео Надзорни одбор овог предузећа, под бр.01-669 од 
8.6.2017.године. 
 2.Даје се сагласност на нацрт Уговора о преносу удела у Једнодомном друштву са ограниченом 
одговорношћу ''Врући извори'' Грачац, са Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања, као друштва преносиоца на Јавно предузеће за обављање комуналних делатности 
''Белимарковац'' Врњачка Бања, као друштва стицаоца, с тим да се чл.7.измени и гласи: 

 ''Врући извори“ д.о.о. Грачац нема неизмирене обавезе према Преносиоцу. Преносилац удела 
солидарно одговара са стицаоцем удела за обавезе према „Врући извори“ д.о.о. Грачац на основу свог 
неуплаћеног односно неунетог улога у основни капитал „Врући извори“ д.о.о. Грачац као и обавезу додатних 
уплата у погледу тог удела, према стању на дан преноса удела.'' 
 
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора и Општинског већа да се да 
сагласност на ову одлуку. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 19 одборника, па је Скупштина донела 

 
 



Р Е Ш Е Њ Е 
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, бр.1739 од 20.6.2017.године, којом је основни капитал друштва 
смањен у износу од 178.731.887,30 динара, након чега износи-укупан новчани капитал 1.040.190,60 динара, 
а неновчани капитал 496.922,10 динара, што чини укупни основни капитал друштва у износу од 
1.537.112,70 динара, а на основу Процене капитала коју је извршила Агенција ''Олимпија'' из Ужица, 
бр.161/17-10 од 16.6.2017.године. 

   
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора и Општинског већа да се да 
сагласност на ову одлуку. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 18 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, бр.1764/1 од 23.6.2017.године, којом је усвојен Споразум о 
измирењу овавеза са ППТ-Наменска АД Трстеник и овлашћен директор овог предузећа да потпише 
наведени Споразум. 

2. Даје се сагласност на предлог Споразума о измирењу обавеза, који се закључује између ЈП за 
превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања и ППТ-Наменска АД Трстеник. 
 

У оквиру ове тачке, разматране су и измене Програма пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'', па је 
председник СО рекао да је Општинско веће предложило да да сагласност на измене овог Програма 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 17 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се  сагласност на   Прве измене Програма пословања  ЈП  за превоз путника и транспорт робе 
''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2017.годину, које је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови Аутопревоз'' 
одлуком бр.1740/2017  од 20.6.2017.године. 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА 
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се да  се да сагласност на  

измене овог Програма,  с тим да се изврши усклађивање дела Програма који се финасира из средстава која 
се остварују по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Одлуком о буџету за 2017.год. у 
укупном износу од 7.600.000,00динара на начин што ће аналитику расхода по овом основу приказати 
сагласно Плану који је утврђен Другом Одлуком о Ребалансу буџета за 2017.год.   ову одлуку. 

Такође је председник СО упознао присутне са предлогом Општинског већа за давање сагласности на 
измене Програма одржавања улица и путева и јавне расвете. 
 Како дискусије није било, обједињено се гласало за предлог решења са предлогом Општинског већа,   
за које је гласало 19 одборника, па је Скупштина донела следећа акта: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се сагласност на Прве измене Програма пословања  Општинске стамбене агенције општине 
Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком бр.350-1106/17  од 
29.6.2017.године. 
  
И      З А К Љ У Ч А К 
 У поступку давања сагласности на Прве измене Програма пословања  Општинске стамбене агенције 
општине Врњачка Бања за 2017.годину, Скупштина општине је решењем бр.400-1323/17 од  
29.6.2017.године  на исти дала сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом 
поступку прихваћен предлог Општинског већа,   да се изврши усклађивање дела Програма који се финасира 
из средстава која се остварују по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Одлуком о буџету за 
2017.год. у укупном износу од 7.600.000,00динара на начин што ће аналитику расхода по овом основу 
приказати сагласно Плану који је утврђен Другом Одлуком о Ребалансу буџета за 2017.године. 
 
И       

 



О Д Л У К У 
 Усваја се и даје  сагласност на Прве измене Програм одржавања, заштите, развоја и управљања 
општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на 
подручју општине Врњачка Бања за 2017.годину, који је донео Управни  одбор Општинске стамбене 
агенције одлуком бр.350-1107/17  од 29.6.2017.године. 
 
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се усвоји овај извештај. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 19 одборника, па је Скупштина донела 

 
З А К Љ У Ч А К  

 Усваја се Извештај о рaду Цeнтрa зa сoциjaлни рaд Врњaчкa Бaњa за 2016.годину, који је усвојио 
Управни одбор ове установе одлуком бр.551-67/2017-2 од 28.2.2017.године. 
  Усваја се Финансијски извештај Цeнтрa ya сoциjaлни рaд Врњaчкa Бaњa за 2016.годину, који је 
усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.551-67/2017-3 од 28.2.2017.године. 
 
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се да сагласност на 
измене овог Програма, с тим  да се обавеже Центар за социјални рад да  изврши усклађивање у II-Табели, 
стране 20. Програма рада за 2017.годину у смислу билансирања и утврђивања реалних трошкова за 
утврђивање поједних права и реализацију услуга које ова установа пружа. 
 Како дискусије није било, за предлог  решења са предлогом Општинског већа  је гласало 18 
одборника, па је Скупштина донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се  сагласност на  измене  Програм рада и Финанијског плана  Центра за социјални рад  Врњачка 

Бања за 2017.годину, које  је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад одлуком бр.551-67/2017-6 од 
28.2.2017. године. 

 Обавезује се Центар за социјални рад да  изврши усклађивање у II-Табели, стране 20. Програма рада 
за 2017.годину у смислу билансирања и утврђивања реалних трошкова за утврђивање поједних права и 
реализацију услуга које ова установа пружа. 
 
ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се усвоји овај извештај. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 18 одборника, па је Скупштина донела 

 
З А К Љ У Ч А К  

Усваја се Извештај о рaду установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2016.годину, који је 
усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.175/17 од 30.3.2017.године. 
 

У оквиру ове тачке, разматране су и измене Програма и Финансијског плана Туристичке 
организације, па је председник СО известио да је Општинско веће предлажило Скупштини  општине да да 
сагласност на измене овог Програма,  с тим с тим да се изврши исправка на економској класификацији 423 
Услуге по уговору где уместо износа 3.840.000,00динара уписати износ 5.640.00,00 динара и на економској 
класификацији 424 Специјализоване услуге  уместо износа 20.000.000,00 динара уписати износ 
27.015.000,00динара као и да се предвиди да одлука ступа на снагу даном доношења, а да ће се објавити у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања'', обзиром на предстојеће одржавање манифестација и потребе 
спровођења прописаних поступака за давање у закуп површина јавне намене 
 За предлог решења са предлогом Општинског већа, гласало је 18 одборника, па је донета су  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се сагласност на Другу измену Плана и програма рада са  програмом опште туристичке пропаганде 

Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор ове установе 
одлуком бр.579/17 од 29.6.2017.године. 

Даје се сагласност на Четврте измене Финансијског плана Установе Туристичка организација Врњачка 
Бања за 2017.г., који је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.578/17  од 29.6.2017.год. 
и 

 



З А К Љ У Ч А К  
У поступку давања сагласности на Другу измену Плана и програма рада са  програмом опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2017.годину, Скупштина општине је решењем 
бр.400-1345/17 од  29.6.2017.године  на исти дала сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да 
је у овом поступку прихваћен предлог Општинског већа,  да се изврши исправка на економској класификацији 
423 Услуге по уговору где уместо износа 3.840.000,00 динара уписати износ 5.640.00,00 динара и на економској 
класификацији 424 Специјализоване услуге  уместо износа 20.000.000,00 динара уписати износ 27.015.000,00 
динара. 
 
ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се да сагласност на овај 
Програм. 

Затим је известио и о Другим изменама Програма и предлогу Општинског већа да се да сагласност на 
исти. 
 Како дискусије није било, обједињено  се гласало за оба акта, за које  је гласало 19 одборника, па је 
Скупштина донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
 Даје се  сагласност на  измене Финансијског плана  Установе Спортски центар  Врњачка Бања за 

2017.годину, који је усвојио Управни одбор Спортског центра одлуком бр.01-165/17 од 27.3.2017. године, уз 
обавезу да се овај акт имплементира у Програм рада установе Спортски центар. 
и 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се  сагласност на  Друге измене  Програма рада Установе Спортски центар  Врњачка Бања за 

2017.годину, који је усвојио Управни одбор Спортског центра одлуком бр.01-413/17 од 29.6.2017. године, уз 
обавезу да се овај акт имплементира у Програм рада установе Спортски центар. 
 
ТРТИДЕСЕТТРЋА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на ову 
одлуку. 
 Како дискусије није било, за предлог  је гласало 16 одборника, па је Скупштина донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се сагласност на Ценовник ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка 
Бања, усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа бр.01-652/1  од 15.6.2017.године. 

 
ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се усвоји овај иузвештај, уз 
напомену да ће се за следећу седницу Скупштине, Комисија припремити детаљан извештај о активностима. 
 Како дискусије није било, за предлог да се усвоји извештај  је гласало 20 одборника, па је Скупштина 
донела 

З А К Љ У Ч А К 
Усваја се Извештај о досадашњим предузетим активностима Комисије за праћење количине, 

састава и коришћења природног лековитог фактора,  бр.501-31/17 од 5.6.2017.године 
 

ТРИСЕСЕТПЕТА ТАЧКА 
 Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу  Општинског већа да се да сагласност на овај 
Споразум, са предлозима које је прочитао. 

Како дискусије није било, за предлог Општинског већа је гласало 18 одборника, па је Скупштина донела 
 

З А К Љ У Ч А К 
 Даје се накнадна сагласност на Споразум о сарадњи који је закључен између туристичких организација 
општина: Рашка, Брус, Куршумлија, Врњачка Бања и града Краљева, заведен код Туристичке организације 
Врњачка Бања бр.1226/15 од 17.9.2015.године. 
 Обавезује се Туристичка организација Врњачка Бања да заједно са потписницима предметног Споразума 
припреми и усагласи оснивачка акта у складу са законом, уз обавезно претходно обезбеђење средстава за 
суфинансирање оснивања и функционисања будуће регионалне туристичке организације. 



     Обавезује се Туристичка организација Врњачка Бања, да нацрт Уговора о оснивању будуће регионалне 
туристичке организације, нацрт Статута те организације и друга акта, достави оснивачу, ради давања претходне 
сагласности. 
 
ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања и 
нормативна акта и  Општинског већа да се донесе ова одлука. 

Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије је ближе образложио предлог одлуке. 
Након дискусије Ђорђа Петровића, за предлог је гласало 18 одборника, па је Скупштина донела 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о радно правном статусу чланова Општинског већа општине Врњачка Бања 

 
 Председник СО је дао паузу у раду, која је трајала од 11,50 до 12,30 сати. 
 Након паузе, разматране су 10.тачка- Одлука о давању на коришћење непокретности општине 
Врњачка Бања  Факултету за туризам и хотелијерство  Универзитета у Крагујевцу и 11.тачка- Одлука о  
давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања Јавном предузећу Емисина 
техника и везе Београд, као што је то и наведено у овом Записнику, под овим тачкама дн.реда. 
 
ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА-Избор и именовања 
 
А) Председник СО је известио да је Комисији за спровођење поступка доделе награда Најбољи-најбољем ''Др 
Зоран Ђинђић''истекао мандат, па је једногласно донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 Разрешавају се дужности чланови  Комисије за спровођење поступка доделе награда 
Најбољи-најбољем ''Др Зоран Ђинђић'', и то: 

1. Дојна Стодић, председник, 
 2. Гордана Бошковић, члан и 

3. Гордана Кнежевић, члан, због истека мандата на који су именовани. 
 
 Затим је прочитао предлог за именовање чланова ове Комисије, који је прихваћен једногласно и донето 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

У Комисију за спровођење поступка доделе награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран Ђинђић'', именују се: 
 1. Дане Станојчић, председник, 
 2. Бранко Милетић, члан и 
 3. Александар Миљаковић, члан. 
 
Б) Председник СО  је известио да је спроведен поступак за именовање директора ЈП ''Бањско зеленило и 
чистоћа, да је расписан конкурс и Комисија за именовања сачинила Листу кандидата, а да је овлашћени 
предлагач предложио за именовање Небојшу Ристића, који предлог је једногласно прихваћен и донето 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

1. Именује се Небојша Ристић, пешадијски официр за директора Јавног комуналног предузећа 
''Бањско зеленило и чистоћа'' 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. 
 
В) -Председник Скупштине општине, Иван Радовић, је известио да је Управни одбор Културног центра 
доставио  Скупштини општине Одлуку о избору директора, по расписаном конкурсу,  којом предлаже Сашу 
Миленковића за директора Културног центра, чији су саставни део Образложени  предлог Листе кандидата 
и  Записник о обављеном разговору. 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/


Како расправе није било,  за предлог да се Саша Миленковић именује са Листе кандидата, гласало 
18 одборника, па је Скупштина општине донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Именује се Саша Миленковић, дипл. менаџер из Врњачке Бање за директора Културног центра 

Врњачка Бања, на период од 4 године. 
 
Г) –Председник СО је упознао присутне да је Марија Петковић поднела оставку на дужност ВД директора 
Библиотеке, па је једногласно донето 

Р Е Ш Е Њ Е 
Разрешава  се Марија Петковић  дужности ВД директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања, на лични захтев. 
Ово разрешење подлеже сагласности директора Народне библиотеке ''Стефан Прововенчани'' у 

Краљеву,  сходно чл. 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Сл.гласник РС, 
бр.52/11). 
  
- Предлог који је изнео председник СО да се Маја Јанковић именује за ВД директора ове установе, 
прихваћен је једногласно и донето 

Р Е Ш Е Њ Е 
Именује се Маја Јанковић, дипл.библиотекар-информатичар за вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања. 
Именована ће дужност в.д. директора Народне библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, 

вршити најдуже до 1 године, односно до именовања директора по расписаном јавном конкурсу. 
 Ово именовање подлеже сагласности директора Народне библиотеке ''Стефан Прововенчани'' у 
Краљеву,  сходно чл. 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Сл.гласник РС, 
бр.52/11). 
 
Д) Оставка ВД директора ЈП ''Бели извор'' Ратомира Стевановића  није разматрана,  јер је именовани повукао 
своју оставку актом бр.020-131/17 од 27.6.2017.године 
 
Ђ) Ова тачка је повучена са дн.реда 
 
Е) Ова тачка је повучена са дн.реда 
 
Ж) За предлог за разрешење члана Школског одбора УТШ, због наступања смрти и предлога за именовање 
гласали су сви присутни одборници, па је донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Разрешава се Данило Станковић, дужности члана Школског одбора Угоститељско-туристичке школе 

са Домом ученика Врњачка Бања, због наступања  услова из чл.55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тумачење, 68/15, 62/16-одлука 
УС), обзиром да је пoкрeнута инициjaтива зa рaзрeшeњe члaнa Школског одбора, испред локалне 
самоуправе, збoг наступања смрти именованог. 
 Именује  се Миодраг Поповић за члана  Школског одбора Угоститељско-туристичке школе са Домом 
ученика Врњачка Бања, испред локалне самоуправе. 
 
З) Председник СО је известио да је ЈП ''Шуме –Гоч'', предложило Милана Куча за  члана Надзорног одбора, 
који предлог је прихваћен једногласно и донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Именује се Милан Куч, дипл.инг.шумарства за члана  у  Надзорном одбору Јавног предузећа за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме–Гоч'' Врњачка Бања, из реда запослених. 
 
И) Председник СО је известио да је ЈП ''Белимарковац'', предложило Драгицу Гмијовић за  члана Надзорног 
одбора, који предлог је прихваћен једногласно и донето 
 

 



Р Е Ш Е Њ Е 
Именује се Драгица Гмијовић, дипл.инж.орг.наука  за члана  у  Надзорном одбору Јавног предузећа 

за обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања, из реда запослених. 
 
Ј) Председник СО је известио да је ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'', предложило Небојшу Јевтића за  члана 
Надзорног одбора, који предлог је прихваћен једногласно и донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Именује се Небојша Јевтић, дипл.инж.пољ.-агроном   за члана  у  Надзорном одбору Јавног 

комуналног предузећа за  ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања, из реда запослених. 
 
К) Председник СО је известио о предлогу ОШ ''Бане Миленковић'' за разрешење члана Школског одбора, и 
предлогу за именовање, испред родитеља, па су предлози једногласно прихваћени и донето 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешава се Јасмина Алексић, дужности члана Школског одбора ОШ ''Бане Миленковић'' Ново Село,  
због наступања  услова из чл.55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 15/15-аут.тумачење, 68/15, 62/16-одлука УС), односно због престанка 
основа по којем је именована- завршетак школовања детета. 
 Именује  се Ана Мијатовић за члана Школског одбора ОШ ''Бане Миленковић'' Ново Село, испред 
родитеља. 
 
Л) Председник СО је предложио да се Далибор Милетић разреши дужности зам.председника Бањског одбора, а 
именује Бојан Бежановић, што је једногласно прихваћено и донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Разрешава се Далибор Милетић, дужности зам.председника Бањског одбора за питања привреде, 

пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности  Скупштине општине Врњачка Бања. 
Именује се Бојан Бежановић за заменика председника Бањског одбора за питања привреде, 

пољопривреде, заштите животне средине и друштвене делатности  Скупштине општине Врњачка Бања. 
 
Љ) Председник СО је предложио да се Милош Кнежевић разреши дужности председника Комисије за 
непокретности, а именује Гордана Кнежевић, што је једногласно прихваћено и донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Разрешава се Милош Кнежевић, дужности председник Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања. 
 Именује се Гордана Кнежевић, дипл.правник за председника Комисије за спровођење поступка 
располагања непокретностима у јавној својини општине Врњачка Бања. 
 
М) Председник СО је прочитао да је Драгиша Тлачинац поднео оставку на дужност председника Одбора за 
спорт.., а предложено да се именује Ђорђе Трифуновић, што је једногласно прихваћено и донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Разрешава се Драгиша Тлачинац, дужности председника Одбора за  спорт, удружење  и савезе и родну 

равноправност  Скупштине општине Врњачка Бања. 
Именује се Ђорђе Трифуновић за председника Одбора за  спорт, удружење  и савезе и родну 

равноправност  Скупштине општине Врњачка Бања. 
 
Како других питања и предлога није било,  седница је завршена у 12,45 сати 
 
Записник обрадила, 
Зам.секретара СО 
Гајшек Олгица              ПРЕДСЕДНИК СО  

                       Иван Радовић 
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