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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

391. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

18. редовној седници одржаној дана 

2.10.2018.године, на основу чл.93.Закона о 

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

129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016-др. закон 

и 47/2018),  чл.10. Статута општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен текст),  чл.41. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст и 7/17-Аут.тумачење)  и на основу 

сагласности Министарства државне управе и 

локалне самоуправе бр.015-05-00070/2018-24 од 

12.9.2018.године, донела је  
 

  О  Д  Л  У  К  У 

о давању назива делу насељеног места Врњачка 

Бања-Црквено брдо 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује назив дела 

насељеног места Врњачка Бања-Црквено брдо, 

као препознатљивог предела, који се налази у 

центру Врњачке Бање, а који карактерише 

вредно наслеђе парковске архитектуре са 

елементима архитектонско-пејзажног уређења и 

посебно историјским, културним и уметничким 

наслеђем насталим као резултат деловања и 

интеракције природних и људских фактора. 

 Назив-Црквено брдо се пределу из става 

1.овог члана даје из разлога што централно 

место у њему заузима Храм рођења Пресвете 

Богородице, који је 1834.године подигао 

протојереј Хаџи Јефтимије Поповић. 
 

Члан 2. 

 За тзв. досадашњи назив овог дела 

Врњачка Бање-Чајкино брдо, који се користио у 

актима и документима које су доносили, како 

локални, тако и виши органи власти, ступањем 

на снагу ове одлуке, користиће се  назив-

Црквено брдо.   
 

Члан 3. 

 Црквено брдо се простире на подручју 

одређеном чл.2.Одлуке о проглашењу ''Чајкиног 

брда'' у Врњачкој Бањи за културно добро-

просторно културно историјску целину 

(''Сл.лист општине Краљево'', бр.7/85). 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 9-522/18 од  2.10.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

392. 

 Скупштина општине Врњачка Бања  на 

18. редовној седници одржаној  2.10.2018. 

године, на основу чл. 41. Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 38/15, 

113/17 и 113/17-др.закон), чл. 14. и 36. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 23/16-пречишћен текст) и 

Препоруке Локалног савета за запошљавање са 

седнице одржане 11.9.2018. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1.   

Приступа се процесу израде Локалног 

акционог плана запошљавања општине Врњачка 

Бања за 2019. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ). 

 

Члан 2.   

 Циљеви израде ЛАПЗ-а су: 

идентификовање проблема, препознавање група 

са натпросечним ризиком од незапослености и 

дизајнирање мера активне политике 

запошљавања којима би се деловало на узроке 

проблема и смањиле разлике у погледу ризика 

незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ 

бави су: какво је стање на тржишту рада у 

локалној заједници, шта је утицало на такво 

стање, какве су перспективе, које су мере на 
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располагању, као и који ће ефекти бити 

постигнути. 
 

Члан 3.  

Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењем утврди састав стручног 

радног тела које ће бити носилац израде ЛАПЗ-а 

из чл.1. ове Одлуке. 
 

Члан 4.   

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:9-483/18  од  2.10.2018. године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

393. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. седници, одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу  чл.  146. Закона о привредним 

друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл.69.Закона о 

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

и чл.36.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст), донела је   
 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Укупан  регистрован основни новчани  

капитал Јавног комуналног предузећа ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања је 200.000,00 

динара. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

оснивач јавног предузећа из чл.1.ове одлуке, 

доноси  одлуку о повећању основног новчаног 

капитала овог јавног предузећа у  износу од 

6.200.000,00 динара, од чега је уплаћен износ 

основног новчаног капитала од 4.400.000,00 

динара. 

Основ повећања капитала  је повећање 

новим улозима оснивача, а преостали износ 

основног новчаног капитала у износу од 

1.800.000,00 динара ће се уплатити у року од 

шест месеци од дана доношења ове одлуке. 
 

 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања је 

6.400.000,00  динара.   
 

Члан 3. 

Удео оснивача у основном капиталу је 

100 ( с т о ) одсто. 
 

Члан 4. 

Одлука о повећању основног капитала 

Јавног предузећа регистроваће се у складу са 

законом о регистрацији, у року од шест месеци 

од дана доношења. 
 

Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала. 
 

Члан 6. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број: 400-2585 /18 од  2.10.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

394. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18.седници, одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу  чл.  146. Закона о привредним 

друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл.69.Закона о 

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

и чл.36.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст), донела је   
 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ  ПУТНИКA 

И ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Укупан  регистрован основни новчани  

капитал Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања је 2.540.190,60 динара. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

оснивач јавног предузећа из чл.1.ове одлуке, 

доноси  одлуку о повећању основног новчаног 
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капитала овог јавног предузећа у  износу од 

1.200.000,00 динара.  

Основ повећања капитала  је повећање 

новим улогом оснивача, који ће се уплатити у 

року од шест месеци од дана доношења ове 

одлуке. 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања је 

3.740.190,60  динара.   

Укупна вредност  уписаног и унетог 

основног неновчаног  капитала Јавног предузећа 

је 143.452.002,10 динара, а укупна вредност 

основног капитала, након повећања је 

145.992.192,70 динара. 
 

Члан 3. 

Удео оснивача у основном капиталу је 

100 ( с т о ) одсто. 
 

Члан 4. 

Одлука о повећању основног капитала 

Јавног предузећа регистроваће се у складу са 

законом о регистрацији, у року од шест месеци 

од дана доношења. 
 

Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала. 
 

Члан 6. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2586/18 од  2.10.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

395. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18.седници, одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу  чл.  146. Закона о привредним 

друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл.69.Закона о 

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

и чл.36.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст), донела је   

 

ОДЛУКУ 

 О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ 

ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

''ШУМЕ- ГОЧ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Укупан  регистрован основни новчани  

капитал Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме- Гоч'' 

Врњачка Бања  је 400.000,00 динара. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

оснивач јавног предузећа из чл.1.ове одлуке, 

доноси  одлуку о повећању основног новчаног 

капитала овог јавног предузећа у  износу од 

1.200.000,00 динара.  

Основ повећања капитала  је повећање 

новим улогом оснивача, који ће се уплатити у 

року од шест месеци од дана доношења ове 

одлуке. 
 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања је 

1.600.000,00  динара.   
 

Члан 3. 

Удео оснивача у основном капиталу је 

100 ( с т о ) одсто. 
 

Члан 4. 

Одлука о повећању основног капитала 

Јавног предузећа регистроваће се у складу са 

законом о регистрацији, у року од шест месеци 

од дана доношења. 
 

Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала. 
 

Члан 6. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2587/18 од  2.10.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

396. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18.седници, одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу  чл.  146. Закона о привредним 

друштвима (''Сл. гласник РС'', бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18), чл.69.Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16) 
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и чл.36.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст), донела је   
 

ОДЛУКУ 

 О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''БЕЛИМАРКОВАЦ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Укупан  регистрован основни новчани  

капитал Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања  је 200.000,00 динара. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

оснивач јавног предузећа из чл.1.ове одлуке, 

доноси  одлуку о повећању основног новчаног 

капитала овог јавног предузећа у  износу од 

2.500.000,00 динара, од чега је уплаћен износ 

основног новчаног капитала од 450.000,00 

динара. 

Основ повећања капитала  је повећање 

новим улозима оснивача, а преостали износ 

основног новчаног капитала у износу од 

2.050.000,00 динара ће се уплатити у року од 

шест месеци од дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања је 

2.700.000,00  динара.   
 

Члан 3. 

Удео оснивача у основном капиталу је 

100 ( с т о ) одсто. 

Члан 4. 

Одлука о повећању основног капитала 

Јавног предузећа регистроваће се у складу са 

законом о регистрацији, у року од шест месеци 

од дана доношења. 
 

Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала.  

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2588/18 од  2.10.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

397. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

18. седници одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу члана 20. Закона о локалној самоуправи 

("Сл.гласник РС", бр.129/07,  83/14-др.закон и 

101/16-др.закон),  члана 5. и  6. Закона о јавним 

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

члана 36. став 1.тачка 9. Статута општине 

Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка 

Бања", бр. 23/16-пречишћен текст), донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''БЕЛИ 

ИЗВОР'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 

да важи Одлука о измени и допуни Одлуке о 

усклађивању Олуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа ''Бели извор'' Врњачка 

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

бр.18/18). 
 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

            Број: 020-124/18 од  2.10.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

398. 

Скупштина Општине Врњачка Бања на 

18.седници, одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13 –

УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14) и 

члана 36. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 

23/2016 – пречишћен текст), донела је  
 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРАЧАЦ  РОМСКО 

НАСЕЉЕ“ 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације „Грачац_Ромско насеље“ (у даљем 

тексту: План).  
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Члан 2. 

Оквирна граница Плана детаљне 

регулације обухвата ромско насеље у Грачацу.  

Граница обухвата дефинише се на 

следећи начин: 

 на северној страни – границом 

к.п.бр. 5587/2 К.О. Грачац 

(државни пут I реда) са к.п.бр. 

435 К.О. Грачац и границом 

к.п.бр. 1737/1 К.О. Подунавци 

(државни пут I реда) са к.п.бр. 

434/2, 5603, 411, 410 К.О. Грачац 

и 1059/2 К.О. Подунавци; 

 на западној страни – границом 

к.п.бр. 1059/1 К.О. Подунавци са 

к.п.бр. 1059/2 К.О. Подунавци, 

414, 416, 418, 421/2, 421/3, 421/5, 

421/6, 421/7 и 421/8 К.О. Грачац, 

границом к.п.бр. 422 К.О. Грачац 

са к.п.бр. 421/8, 423/5 и 423/1 

К.О. Грачац и границом к.п.бр. 

423/2 К.О. Грачац са к.п.бр. 

423/1, 423/3 и 423/4 К.О. Грачац; 

 на јужној страни – границом 

к.п.бр. 423/4 К.О. Грачац са 

к.п.бр. 1188 К.О. Грачац и 

границом к.п.бр. 424/3 К.О. 

Грачац са к.п.бр. 1187/1 К.О. 

Грачац; 

 на источној страни – границом 

к.п.бр. 425 К.О. Грачац са к.п.бр. 

424/3, 424/1, 424/2 и 433/1 К.О. 

Грачац и границом к.п.бр. 432 

К.О. Грачац са к.п.бр. 433/1, 

433/2, 433/3 и 435 К.О. Грачац. 

Графички приказ обухвата је саставни 

део ове одлуке (прилог 1). 

Површина обухваћеног подручја је 

приближно 3,137 ha. 

Коначна граница плана детаљне 

регулације утврдиће се Нацртом плана. 
 

Члан 3. 

Смернице планских докумената вишег 

реда за израду Плана детаљне регулације садржане 

су у Просторном плану Општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања”, бр. 

13/2011), и гласе: 

» Правила уређења и грађења 

дефинисана Просторним планом 

спроводиће се Урбанистичким 

плановима за ужа грађевинска 

подручја центара заједнице насеља, 

за привредне зоне веће од 2 ha, ... 

саобраћајне, инфраструктурне и 

комуналне објекте за које је 

неопходно одредити површине јавне 

намене;  

» Границе урбанистичких планова 

дефинишу се Одлуком о изради 

урбанистичког плана, коју израђује 

надлежни општински орган, по 

претходно прибављеном Мишљењу 

Комисије за планове. 

Израда плана заснива се на планској, 

студијској, техничкој и другој документацији, и 

резултатима досадашњих истраживања. 
 

Члан 4. 

За обухват плана детаљне регулације 

потребно је прибавити катастарске подлоге, 

топографске подлоге и катастар подземних 

инсталација, у дигиталном облику. 
 

Члан 5. 

Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора заснива се на принципима 

уређења и коришћења простора утврђеним 

чланом 3. Закона о планирању и изградњи. 

Начела планирања, коришћења, уређења 

и заштите простора из Просторног плана 

Општине Врњачка Бања су: 

» Уравнотежен просторни развој и 

унапређена социјална кохезија 

» Регионална конкурентност и 

приступачност 

» Просторно-функционална интегрисаност 

у окружење 

» Заштићена и унапређена животна 

средина 

» Заштићено и одрживо коришћено 

природно и културно наслеђе и предео. 
 

Члан 6. 

Визија и циљ израде плана су: 

» Одрживо коришћење природних ресурса, 

заштита водног земљишта, решавање 

проблема загађења водотока комуналним 

и индустријским отпадом; 

» Уравнотежен просторни развој уз јачање 

територијалне кохезије, компаративних 

предности и функционалних веза са 

окружењем, кроз: повећање запослености 

и смањење сиромаштва, подизање нивоа 

образовања,  решавање проблема 

социјално угрожених група, ублажавање 

ефеката поларизације насеља и 

концентрације становника, 

ревитализацију сеоских насеља, 

подизање атрактивности ванградских 

насеља, јачање функционалних веза са 

окружењем, заштиту територијалног 
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идентитета, подизање нивоа квалитета и 

ефикасности јавних служби, равномеран 

размештај и доступност грађанима, 

проширење броја услуга и савремени 

начин њиховог пружања, стварање 

услова за савремени интегрални приступ 

образовању, и развој центара заједница 

насеља и побољшање њихове 

опремљености јавним службама и 

потребном инфраструктуром, подизање 

нивоа квалитета објеката јавних служби 

у свим насељима, адаптацијом и 

реконструкцијом постојећих објеката или 

изградњом нових и обезбеђивање 

ефикасније доступности корисника 

објектима јавних служби, организовањем 

нових, прилагођених форми услуга, 

и/или побољшањем саобраћајница и 

боље организованог превоза, смањење 

сиромаштва, изградња објеката за 

збрињавање социјално угрожених 

категорија у складу са европским 

стандардима, интеграција свих социјално 

угрожених категорија у савремене 

друштвене токове, подизање нивоа 

постојећих услуга и увођење нових уз 

примену савремених стандарда и метода, 

доступност свим категоријама 

становништва, укључивање у савремене 

културне токове, проширење капацитета 

и подизање квалитета установа културе, 

афирмација културног потенцијала; 

» Инфраструктурно опремање простора у 

складу са будућим развојним потребама 

становништва; 

» Повећање енергетске ефикасности; 

» Изградња и подизање квалитета 

саобраћајне инфраструктуре кроз 

оспособљавање основне уличне мреже да 

омогући међусобно повезивање и 

опслуженост свих делова насеља, 

сегрегација саобраћајних токова, развој 

неопходне путне инфраструктуре; 

Ревитализација локалног превоза 

путника, уз такво конципирање да 

задовољи потребе туризма и локалног 

становништва (одговарајућа 

организација саобраћаја и изградња 

аутобуских стајалишта);  

» Обезбеђење здраве животне средине 

превентивним деловањем, очување 

биодиверзитета, одрживо коришћење 

ресурса, унапређење животне средине. 

 

 

 

Члан 7. 

Концептуални оквир планирања садржан 

је у Просторном плану Општине Врњачка Бања: 

предложене основне намене простора су зона 

становања са привредом и зона привреде и 

услуга. 
 

Члан 8. 

Финансијска средства за израду Плана 

детаљне регулације обезбеђена су делом у 

оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома 

– Оснаживање локалних заједница за инклузију 

Рома“, у износу од 772.500 РСД, и делом, у 

износу од 350.000 РСД, у буџету Општине, с 

обзиром на то да је израда плана поверена 

Општинској стамбеној агенцији општине 

Врњачка Бања која се финансира из буџета 

Општине. 
 

Члан 9. 

Носилац израде плана је Општинска 

управа, која овом Одлуком израду плана 

поверава Општинској стамбеној агенцији 

општине Врњачка Бања. 

Носилац израде плана прибавља услове и 

податке из чл. 45. и 46. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС”, бр. 64/2015). 
 

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта плана износи 60 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 11. 

Нацрт плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у 

згради Општинске управе Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 12. 

У складу са одредбама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), не 

приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, на основу Мишљења 

Одсека за урбанизам, еколошке, имовинско-

правне и стамбене послове бр. 350-261/18 од 

19.09.2018.године. 
 

Члан 13. 

Елаборат Плана детаљне регулације 

израдиће се у пет примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику који ће се по 

овери чувати код Скупштине Општине Врњачка 

Бања као доносиоца плана, Одсека за урбанизам, 

еколошке, имовинско-правне и стамбене послове 
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(два примерка), Општинске стамбене агенције 

и Републичког геодетског завода. 
 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 350-270/18  од 2.10.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

399. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 18. седници одржаној дана 

2.10.2018.године ,  на основу члана 13. став 3. и 

4. и члана 88б Закона о локалној самоуправи 

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

101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 36. став 1., 

тачка 24. и чл.104. Статута општине Врњачка 

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

бр.23/16 – пречишћен текст) донела је  

 

О Д Л У К У 

О УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ 

ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА И  

ГРАДА РЕЧИЦА, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком успоставља се сарадња и 

односи између општине Врњачка Бања, 

Република Србија и града Речица, Република 

Белорусија. 
 

Члан 2. 

 Сарадња се успоставља на привредним, 

научним, културним, спортским, васпитно-

образовним и свим другим пољима где за то постоје 

могућности и обострани интереси.  

 

Члан 3. 

 Ближи облици и садржина сарадње са 

градим Речица, Република Белорусија уредиће се 

Споразумом о успостављању сарадње. 

 Овлашћује се председник општине 

Врњачка Бања,  да у име општине Врњачка Бања 

буде потписник Споразума о успостављању 

сарадње. 

 Председник општине посебним решењем 

формира тим за праћење и реализацију 

Споразума о сарадњи. 

 

Члан 4. 

 Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања 

потписује акта о конкретним облицима сарадње, 

о чему редовно извештава Скупштину општине.  
 

Члан 5. 

 Средства за финансирање ове одлуке 

обезбеђена су  у буџету општине Врњачка Бања. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука ће се доставити Влади 

Републике Србије на давање сагласности. 
 

Члан 7. 

 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања'', а примењиваће 

се од дана пријема сагласности Владе Републике 

Србије. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-525/18 од 2.10.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

400. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

18. седници одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу члана 20.став 1.тачка 13. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", 

бр.129/07,  83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 

47/18),  члана 57. Закона о превозу пузника у 

друмском саобраћају ("Сл.гласник РС", бр.68/15 

и 41/18)  и члана 36. став 1.тачка 9. Статута 

општине Врњачка Бања ("Сл.лист Општине 

Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен текст), 

донела је 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА ИДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 

 У Одлуци о такси превозу на територији 

општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.10/2015 и 23/2017), у 

чл.9.став 2.брише се. 
 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
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   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 344-314/18 од  2.10.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

401. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. седници одржаној дана 2.10.2018. године, на 

основу  чл.112. Статута општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 

– пречишћен текст),  донела је 

 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ОДРЕДБЕ  ЧЛАНА 11.СТАВА 1. ОДЛУКЕ О 

ДОПРИНИСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (''СЛ.ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА'', БР.3/17-

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ И 3/18 - АУТЕНТИЧНО 

ТУМАЧЕЊЕ) 

 

I Скупштина општине је донела Одлуку  

о доприносу за уређивање грађевинског земљишта 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/17-

пречишћен текст и 3/18 - аутентично тумачење). 

II Одредба чл.11.став 1. Одлуке  о 

доприносу за уређивање грађевинског земљишта 

гласи:  

''Лицу са утврђеним степеном 

инвалидитета, признаје се право на умањење 

доприноса за уређење грађевинског земљишта у 

проценту утврђеног инвалидитета, и то само за прву 

изградњу породичног стамбеног објекта за нето 

површину до 200м2 у објекту, којим трајно 

решавају своје стамбено питање, уколико поднесу 

валидне доказе, односно уверења надлежне 

здравствене установе и организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове планирања 

и изградње и уверење Одељења за локалне јавне 

приходе и уверење Службе за катастар 

непокретности Врњачка Бања да на територији 

општине Врњачка Бања нема другу непокретност. 

III. Ову одредбу треба разумети тако да 

се примењује и на већ изграђен породични 

стамбени објекат, уколико се ради о адаптацији 

тог објекта или уградњи посебних неопходних 

уређаја на том објекту, у циљу омогућавања 

несметаног коришћења породичног стамбеног 

објекта и стварања неопходних услова за 

достојанствен живот особа са инвалидитетом, уз 

прибављање свих тражених доказа из члана 11. 

став 1. Одлуке  о доприносу за уређивање 

грађевинског земљишта (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.3/17-пречишћен текст и 3/18 - 

аутентично тумачење). 

 IV. Ово аутентично тумачење објавити у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 35-10/18 од  2.10.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

402. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

седници 18. одржаној  2.10.2018.године на 

основу, чл. чл.68. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 -

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –

одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 –одлука УС, 

132/14 и 145/14), чл.36.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.28/16 и 19/17) и  чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка  Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

 о  давању сагласности за промену намене дела 

кп.бр.1093 КО Подунавци у поступку озакоњења 

објекта 
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност Сеизовић Радету из 

Подунаваца, да у поступку озакоњења објкта на 

кп.бр.1096/4 КО Подунавци, може покренути 

поступак код надлежног органа за исправку 

границе и издвајање површине  од 94м2 на 

кп.бр.1093 КО Подунавци, за коју је Просторним 

планом општине Врњачка Бања 2011-2021.г 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.13/11), 

планирана јавна намена-некатегорисани пут, а 

све према Скици исправке границе израђене од 

стране Геодетске радње ''Гео-пројекат'', која је 

саставни део ове одлуке. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, површина 

од 94м2,  на кп.бр. 1093 КО Подунавци престаје 

да буде површина јавне намене-некатегорисаног 

пута. 

 

Члан 2. 

Ова сагласност се даје сходно Поглављу 

3.5. Завршне одредбе текстуалног дела Плана 

генералне регулације (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  бр.8/17), којим је регулисано да 

је на потесима где је планирана јавна намена 



 Страна 9     -   Број  31.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     3.10.2018. године 

  

 
 

могућа исправка границе и издвајање наведене 

површине за потребе озаконења и даље продаје, 

уз сагласност Скупштине општине, о чему  се 

доноси  посебна одлука. 

 

                    Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  „Сл. листу Општине Врњачка 

Бања.“  
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-86/18 од 2.10.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

403. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

седници 18. одржаној  2.10.2018.године на 

основу, чл. чл.68. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 -

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –

одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 –одлука УС, 

132/14 и 145/14), чл.36.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.28/16 и 19/17) и чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка  Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

 о  давању сагласности за промену намене  кп.бр. 

1746/3 и 1093/2 обе у КО Подунавци   
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност Начић Радосаву из 

Подунаваца, да може покренути поступак код 

надлежног органа за исправку границе у односу 

на кп.бр.1746/3, површине 222м2 и кп.бр. 1093/2, 

површине 67м2 обе у КО Подунавци, које 

парцеле су код СКН Врњачка Бања уписане као 

путно земљиште, а за које је Просторним планом 

општине Врњачка Бања 2011-2021.г (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',  бр.13/11), планирано 

грађевинско подручје, зона ширег центра села. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, кп.бр. 

1746/3 и 1093/2 обе у КО Подунавци престају да 

буду  површина јавне намене-путно земљиште. 
 

Члан 2. 

Ова сагласност се даје сходно Поглављу 

3.5. Завршне одредбе текстуалног дела Плана 

генералне регулације (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  бр.8/17), којим је регулисано да 

се  План  примењује и на постојеће објекте и 

садржаје, у делу у коме је потребно променити 

постоће стање и прилагодити га планираном. 
 

                   Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  „Сл. листу Општине Врњачка 

Бања.“  
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-87/18 од  2.10.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

404. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

седници 18. одржаној  2.10.2018.године на 

основу, чл. чл.68. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 -

испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 –

одлука УС, 50/13 –одлука УС, 98/13 –одлука УС, 

132/14 и 145/14),  чл.36.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.28/16 и 19/17) и чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка  Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

 о  давању сагласности за промену намене делoва 

кп.бр.1368/5 и 1368/6 обе у КО Врњачка Бања  
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност Вукојичић Драгану и 

Вукојичић Милошу из Врњачке Бање, да могу 

покренути поступак код надлежног органа за 

исправку границе и издвајање површине  од 

53м2 на кп. 1368/6 и површину од 3м2 на 

кп.бр.1368/5 обе у КО Врњачка Бања, које 

парцеле су према евиденцији СКН Врњачка 

Бања по култури јавни парк, за које је Планом 

генералне регулације (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  27/16 и бр.8/17), планирана зона 

пословања у описаним деловима парцела,  а све 

према Скици исправке границе израђене од 

стране Геодетске радње ''Гео-пројекат'', која је 

саставни део ове одлуке. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, површина 

53м2 на кп. 1368/6 и површина од 3м2 на 

кп.бр.1368/5 обе у КО Врњачка Бања, престају да 

буду површина јавне намене-јавни парк. 
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Члан 2. 

Ова сагласност се даје сходно Поглављу 

3.5. Завршне одредбе текстуалног дела Плана 

генералне регулације (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  бр.8/17), којим је регулисано да 

се  План  примењује и на постојеће објекте и 

садржаје, у делу у коме је потребно променити 

постоће стање и прилагодити га планираном. 

 

              Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  „Сл. листу Општине Врњачка 

Бања.“  
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-85/18 од 2.10.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

405. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

18.седници одржаној дана 2.10.2018.године на 

основу члана 1. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл. гласник РС“, 

бр.113/2017 и 50/2018) и члана 36. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“ бр.23/16-пречишћен текст), 

доноси 
 

ОДЛУКУ 

о приступању општине Врњачка Бања у 

чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ 

из Чачка 
 

Члан 1. 

Општина Врњачка Бања приступа у 

чланство Удружења „Покрет за децу три плус“ 

из Чачка, у циљу обезбеђивања финансијских 

олакшица при куповини робе и пружању услуга 

породицама са троје и више деце како би се 

побољшали услови истих за задовољавање 

основних потреба, као и побољашао материјални 

положај наведених породица.   

                                                                    

Члан 2. 

Општина Врњачка Бања поднеће пријаву 

за учлањење у Удружење „Покрет за децу три 

плус“ Управном одбору Удружења, а сходно 

статуту напред наведеног удружења, како би се 

поступак приступања у чланство спровео. 

  

Члан 3. 

Даном ступања у чланство општина 

Врњачка Бања прихвата износ чланарине од 6 

динара по становнику локалне самоуправе која 

приступа чланству утврђене Одлуком 

Скупштине Удружења „Покрет за децу три 

плус“ од 24.05.2018.године, и која чланарина с 

обзиром на број становника општине Врњачка 

Бања за 2018.годину, за полугодишњи период 

износи 80.000,00 динара. 

Чланарина за сваку наредну календарску 

годину утврђује се одлуком Скупштине 

Удружења „Покрет за децу три плус“ Чачак. 

             

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 9-526/18 од  2.10.2018.године  
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

406. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18.седници, одржаној дана 2.10.2018.године,   на 

основу чл. 101.Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС, 98/2013 - Одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014), чл.146.Закона о 

привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 

36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 

44/2018)  и члана 55. 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. 

28/16 – пречишћен текст и 19/17), Одлуке о давању 

у закуп  неизграђеног- грађевинског земљишта за 

изградњу Аква парка („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 18/14), Изјашњења Општинског 

правобранилаштва општине Врњачка Бања из акта 

бр.ОП 136/15  од 24.9.2018.године, акта Комисије 

за располагање непокретностима у јавној својини 

општине Врњачка Бања, бр.46-83/18 од 

25.9.2018.године, којим је утврђен предлог Решења 

о давању сагласности за измену Уговора о закупу 

грађевинског земљишта за изградњу ''Аква парка'' 

на кп.бр.519 КО Врњачка Бања, који је закључен 

између општине Врњачка Бања и Привредног 

друштва ''Амига'' Краљево бр. 110-146/15 од 

28.05.2015.године,  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности за измену Уговора 

о закупу грађевинског земљишта за 
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изградњу ''Аква парка'' на кп.бр.519 КО 

Врњачка Бања, који је закључен између 

општине Врњачка Бања и Привредног 

друштва ''Амига'' Краљево 

      

I. Скупштина општине Врњачка Бања даје 

сагласност за измену  Уговора који је закључен  

између уговарача – закупца ''АМИГА КРАЉЕВО'' 

и уговарача општине Врњачка Бања о давању у 

закуп неизграђеног јавног грађ.земљишта за 

изградњу Аква парка на кп.бр.519 КО Врњачка 

Бања, укупне површине 3,29,73 ха, бр. 110-146/15 

од 28.05.2015.године (код уговарача „АМИГЕ“ 

бр.041-1-02/15 од 28.05.2015.године), који је 

потврђен код надлежног Јавног бележника за 

подручје општине Врњачка Бања УОП: 222/2015 

од 12.06.2015.године, тако што ће на место 

досадашњег закупца привредног друштва 

„Амига“ ступити нови закупац Привредно 

друштво „Amiga AQUA“ д.o.o. Краљево, које је и 

основано за реализацију пројекта Аква парка на 

кп.бр.519 КО Врњачка Бања и које у потпуности 

прихвата сва права и обавезе из напред наведеног 

Уговора. 
 

II. Овлашћује се Председник општине Врњачка 

Бања, да закључи Уговор о измени уговора о 

закупу грађевинског земљишта за изградњу 

Аква парка  на кп.бр.519 КО Врњачка Бања 

између општине Врњачка Бања и новог закупца 

привредног друштва „Аmiga AQUA“ из 

Краљева, који се закључује у року од 30 дана од 

дана доношења овог решења, као и  Уговор о 

јемству који ће се закључити између општине 

Врњачка Бања и предузећа ''Alex 

Engineering@construction D.O.O из Београда, 

којим ће се уговарач ''Alex 

Engineering@construction D.O.O из Београда, 

обавезати као солидарни  јемац и одговарати 

општини Врњачка Бања као главни дужник за 

целу обавезу која је предмет Уговора о измени 

уговора о закупу грађевинског земљишта , тако 

да Општина може захтевати испуњење обавеза 

по Уговору о измени Уговора о закупу  

грађевинског земљишта било од главног 

дужника - „Amiga AQUA” било од  јемца''Alex 

Engineering@construction D.O.O из Београда, или 

од обојице у исто време (солидарно јемство). 

Ови уговори подлежу солемнизацији од 

стране надлежног Јавног бележника. 
 

III. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

О б р а з л о ж е њ е 

          Одлуком  Скупштине општине Врњачка 

Бања бр.46-72/14 од 29.04.2015.године, изабран 

је најповољнији понуђач и то Предузеће 

„Амига“ доо Краљево и дато у закуп 

грађевинско земљиште на кп.бр. 519 КО 

Врњачка Бања, укупне површине 3,29,73 ха, 

ради изградње спортско-рекреативних објеката и 

терена - АКВА ПАРКА. 

         Након донетих аката од стране Скупштине 

општине између уговарача – закупца ''АМИГА 

КРАЉЕВО'' и уговарача Општине закључен је 

Уговор о давању у закуп неизграђеног јавног 

грађ.земљишта за изградњу Аква парка на 

кп.бр.519 КО Врњачка Бања, бр. 110-146/15 од 

28.05.2015.године (код уговарача „АМИГЕ“ 

бр.041-1-02/15 од 28.05.2015.године), који је 

потврђен код надлежног Јавног бележника за 

подручје општине Врњачка Бања УОП:222/2015 

од 12.06.2015.године, којим су уговарачи 

уредили међусобна права и обавезе из напред 

наведеног закупног односа, а предметни уговор 

се извршава на начин што уговарач ''АМИГА 

КРАЉЕВО'' испуњава уредно своје обавезе 

прописане чл.4.,5.,9., Уговора у погледу начина 

плаћања висине закупнине, тако да је до данас, 

благовремено и о року из уговора, уговарачу 

Општини исплаћена закупнина за наведени 

период.  

        Закупац ''АМИГА КРАЉЕВО'' из Краљева 

је у међувремену, основала  привредно друштво 

за пројектовање инжењеринг, производњу, 

промет и услуге „Amiga aqua” Краљево, 

мат.бр.21303372, ПИБ 110130994, о чему је 

Одлука закупца „Амиге“ Краљево о оснивању 

Друштва са ограниченом одговорношћу „Аmiga 

aqua” Краљево, која одлука је оверена код 

надлежног Јавног бележника у Краљеву под 

ОУП-II: 1750-2017 од 06.07.2017.године, а 

Решењем АПР-а БД 59071/2017 од 

10.07.2017.године, потврђен је напред наведени 

упис овог привредног друштва у наведени 

регистар, а од стране Општинске управе 

општине Врњачка Бања издата су акта и то: 

- Локацијски услови бр.ROP-VBN-

25057-LOCH-2/2017 од 01.09.2017 

године, 

- Решење о грађевинској дозволи бр. 

ROP-VBN-6934- CPI-1/2018 од 

12.04.2018.године, 

- Потврда о Пријави почетка извођења 

грађевинских радова које је издала 

Општинска управа општине Врњачка 

Бања  ROP-VBN-6934- CPА-4/2018 

од 27.06.2018.године, 

- Решење о привременој грађевинској 

дозволи бр.351-438/15 од 

25.12.2015.године за извођење 

геомеханичких истражних радова на 
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наведеној локацији, чији је саставни 

део Идејни пројекат. 

        Имајући у виду одредбе важећих законских 

прописа и то чл.101.Закона о планирању и 

изгардњи и чл.55.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. 28/16 – 

пречишћен текст и 19/17), а ценећи захтев бр.9-

504/18 од  24.9.2018.године закупца „Амига“ за 

закључење Уговора о измени уговора о закупу 

тако што ће на место досадашњег закупца 

привредног друштва „Амига“ ступити нови 

закупац Привредно друштво „Аmiga aqua“ 

Краљево, које је и основано за реализацију 

пројекта Аква парка на кп.бр.519 КО Врњачка 

Бања, Изјашњење Општинског правобранилаштва 

из акта бр.ОП  136/15 од 24.9.2018.године, а на 

предлог Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима из  јавне својине 

општине Врњачка Бања,  бр.46-83/18 од  

25.9.2018.године, као и достављене доказе од 

стране предузећа „Амига“ Краљево и то: 

-Процену тржишне вредности 

овлашћених  проценитеља – сталних судских 

вештака грађевинске струке – Пецовић Драгана, 

дипл.инг.грађ. и економско финансијске струке 

Вучетић Миодрага, дипл.ецц од 4. септембра 

2018.године који су извршили процену 

извршеног улагања на изградњи објекта Аква 

парка у Врњачкој Бањи инвеститора „Amiga ” 

доо Краљево, који се гради на кп.бр.519 КО 

Врњачка Бања у  износу који представља 

вредност права својине на објекту у изградњи и 

припадајућег права на земљишту за потребе 

уношења објекта у  основни капитал друштва 

„Аmiga aqua“ у виду неновчаног улога; 

-Одлуку донету од стране Привредног 

друштва „Аmiga aqua “ о повећању основног 

капитала друштва у  износу уписаног 

неновчаног капитала, а који чини објекат у 

изградњи – Аква парк у Врњачкој Бањи, укупне 

БРГП објекта 3763,08м2, а који се гради на 

кп.бр.519 КО Врњачка Бања, по Решењу о 

грађевинској дозволи  Општинске управе 

општине Врњачка Бања бр. ROP-VBN-6934- 

CPI-1/2018 од 12.04.2018.године, која Одлука о 

повећању капитала је јавнобележнички 

потврђена од стране Јавног бележника за 

подручје града Краљева Весне Војиновић под 

ОПУ:1187/2018 од 10.09.2018.године; 

-Решење Агенције за привредне регистре 

- Београд бр. 80423/2018 од 20.9.2018.године  о 

регистрацији – повећању и упису основног 

капитала друштва „Аmiga aqua“  неновчаним 

улогом, а све сагласно чл.146.Закона о 

привредним друштвима; 

-Одлуку Комисије поверилаца  

привредног друштва  „Амига“ Краљево од 

05.09.2018.године, и то:  Raiffaisen банк АД 

Београд компаније Minel – Schreder и Халк банк 

АД Београд, о давању сагласности Привредном 

друштву „Амига“ доо Краљево за унос 

неновчаног улога у Предузеће „Аmiga aqua“ који 

се састоји од вредности  права својине на објекту 

и изградњи и припадајућег права на земљишту 

за потребе уношења објекта у основни капитал 

друштва „Аmiga aqua“ у виду неновчаног улога 

и то објекта Аква парка који се гради на 

кп.бр.519 КО Врњачка Бања,  па  како су 

испуњени законски услови, а по достављаљу свих 

горе наведених доказа, као и доказа од стране 

друштва „Амига“ Краљево, Скупштина општине 

Врњачка Бања је је донела решење као у 

диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети 

тужба Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана 

од дана пријема решења. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 020-160/18 од 2.10.2018.године  

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

407. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 18. редовној седници одржаној дана 

2.10.2018.године, на основу чл.115.став 2. 

Одлуке  о општем уређењу Врњачке Бање и 

одржавању јавне чистоће паркова, зелених и 

рекреационих површина и шертних стаза 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 11/17-

пречишћен текст и 18/18) и чл.36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на предлог Одлуке о 

изменама и допунама Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним местима 

       

I. 

Даје се сагласност на  предлог Одлуке о 

изменама и допунама Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним местима, 
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коју је донео Одсек за урбанизам, еколошке и 

имовинско правне послове Општинске управе 

општине Врњачка Бања, с тим да се у преамбули 

текст:'' чл. 43. став 1. и 2. Закона о јавним 

путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 

101/11, 93/12 и 104/13)'', замени текстом: ''чл.48. 

Закона о путевима (''Сл.гласник РС'',бр.41/18)''. 
 

II. 

 На основу ове сагласности, а у складу са 

чл.3.предлога одлуке из тачке I овог решења, 

пречишћен текст Плана  распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним местима 

ће се објавити у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

III. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 353-119/18  од 2.10.2018.године 
 

                                                 ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

408. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. седници, одржаној 2.10.2018.године, на 

основу  чл.22. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.36. 

ст. 1. тачка 9б Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

Одлуку о изменама и допунама  Статута Јавног  

предузећа за превоз путника и транспорт робе   

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 
 

I. 

 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.2673/1/2018  од  31.7.2018.године. 

       

II. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

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

Врњчка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 020-141/18  од 2.10.2018.године 

                                                   

      ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

409. 

 Скупштина општине Врњачка Бања  

на 18. седници, одржаној дана  

2.10.2018.године, на основу  чл.13. Закона о 

Црвеном крсту Србије (''Сл.гласник РС'', 

бр.107/05),  чл. 36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и 

Ребаланса буџета општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.17/18), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене и допуне 

Програма активности Црвеног крста Врњачка 

Бања са изменама и допунама Финансијског 

плана за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на измене и 

допуне Програма активности Црвеног крста 

Врњачка Бања са изменама и допунама 

Финансијског плана за 2018.годину, заведене 

под бр.225 од  29.6.2018.године 
 2.  Измене и допуне Програма  

активности Црвеног крста Врњачка Бања са 

изменама и допунама Финансијског плана за 

2018.годину, ступају на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Обавезује се Црвени крст Врњачка 

Бања да доставља редовне месечне 

извештаје о извршењу Програмом 

предвиђених активности и реализацији 

средстава по том основу. 
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1820/18 од 2.10.2018.године 

                                                  

       ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

410. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

18. седници, одржаној дана   2.10.2018.године, на 
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основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и   Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-2584/18 од 

2.10.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Треће измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2018.годину 
 

1.Даје се  сагласност на Треће измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2018.годину, који је усвојио Управни одбор 

Спортског центра одлуком бр. 01-596/18 од 

2.10.2018.године. 

2. Треће измене Програма рада Установе 

Спортски центар Врњачка Бања за 2018.годину, 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2623/18 од 2.10.2018.године 
 

       ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

411. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 18. седници, одржаној дана   

2.10.2018.године, на основу  чл. 36.став 1. 

тачка 9a Статута општине Врњачка Бања 

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

23/16-пречишћен текст),  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 

и 9/18), и Ребаланса Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања бр.400-1570/18 од 

29.6.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Треће измене  

Програма пословања и  Финансијског плана 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања за 2018.годину 
 

1.Даје се  сагласност на Треће измене 

Програма пословања и Финансијског плана 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор установе одлуком 

бр. 01-833/2018 од 2.10.2018.године. 
2. Треће измене Програма пословања и  

Финансијског плана Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања за 2018.годину 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2625/18 од 2.10.2018.године 

       
      ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

412. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

18. седници, одржаној дана   2.10.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.38/17 и 

9/18) и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-2584/18 од 

2.10.2018.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Треће измене Програма 

пословања Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2018.годину 
  

1.Даје се сагласност на Треће измене Програма 

пословања  Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком 

бр. 35-1858/18 од 2.10.2018.године. 

2. Треће измене Програма пословања  

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2018.годину, ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2616/18 од  2.10.2018.године 

   

      ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
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413. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

18. седници, одржаној дана   2.10.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 38/17 и 

9/18), и Ребаланса Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања бр.400-2584/18 од 

2.10.2018.године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на измене  Програма  

пословања Предшколске установе  ''Радост'' 

Врњачка Бања за 2018.годину 

 

1. Даје се  сагласност на измене Програма  

пословања Предшколске установе ''Радост'' 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ПУ ''Радост'' одлуком бр.986 од  

2.10.2018.године. 

2. Измене Програма пословања ПУ ''Радост 

Врњачка Бања за 2018.годину, ступају на снагу 

давањем ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400- 2629/18 од 2.10.2018.године 

      

       ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

414. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

18. седници одржаној дана 2.10.2018.године, на 

основу чл. 116. и 117. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/17 и 27/18-др.закон) и чл.36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број 23/16-пречишћен тект), 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 

одбора Гимназије Врњачка Бања 
 

I 

Разрешава се Немања Драшковић, 

дужности члана Школског одбора Гимназије 

Врњачка Бања, на лични захтев. 
 

II 

 Именује  се проф.др Александра 

Радовановић за члана  Школског одбора 

Гимназије Врњачка Бања, испред локалне 

самоуправе. 
 

III 

 Мандат новоизабраног члана траје до 

истека мандата Школског одбора. 
 

IV 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана донпшења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-148/18 од  2.10.2018.године  

 

       ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

415. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

18. седници одржаној дана 2.10.2017.године, на 

основу чл. 116. и 117.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/17)  и чл.36. Статута општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен тект), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 

одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши 
 

I 

Разрешава се Светлана Максимовић, 

дужности члана Школског одбора ОШ ''Бранко 

Радичевић'' Вранеши,  због наступања  услова из 

чл.117.став 3.тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/17) односно због престанка основа по 

којем је именована. 
 

II 

 Именује  се Душан Недовић за члана 

Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' 

Вранеши, испред родитеља. 

 

III 

 Мандат новоизабраног  члана траје до 

истека мандата Школског одбора. 

 

IV 

Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
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V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-157/18 од 2.10.2018.године  

 

      ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

416. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. редовној седници одржаној дана 

2.10.2018.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон и 

47/18), чл.15. Одлуке о оснивању Установе 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

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

3/10-пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана  

Управног одбора  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања 

 

I 

Разрешава  се Маја Јанковић дужности 

члана  у  Управном одбору  Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, због 

престанка радног односа. 

 

   II 

Именује се Зорица Веселиновић за члана  

Управног одбора Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања,  испред установе. 

 

   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: 020-149/18  од  2.10.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

417. 

Председник  општине Врњачка Бања, на 

основу  члана 21., 22., 26. и 27. Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), чл. 4 

Закона о комуналним делатностима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/11 и 104/16) и чл. 36. 

ст.1.тачка 21ђ Статута општине Врњачка Бања ( 

''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/16- пречишћен текст), донео је, 
 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА-

СМЕЋАРА 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 камиона-

смећара, 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  возило следећих карактеристика: 

         - Марке Volvo FM 11 62 R, Боја: бела, Број 

шасије: YV2J1D1C8AB568378, Број мотора: 

D11195869, Година производње: 2010. 
            

Члан 2. 

    ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

преузима на коришћење наведено  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 

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   

возилу. 

Члан 4. 

 Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење  

возила  из чл. 1. ове Одлуке, а након преузимања 
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возила од донатора и извршења свих законских 

обавеза по том основу,  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 задужено је 

Одељење за општу управу и заједничке послове 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 

      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 8-ог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

     Број: 9-541/18  од  2.10.2018.године 
                 

ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

418. 

Врњачка Бања, на основу чл. 115. став 2. 

Одлуке о општем уређењу Врњачке Бање и 

одржавању јавне чистоће, паркова, зелених и 

рекреационих површина (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'' бр. 11/17 – пречишћен текст и 

18/18), чл.39. – 44. Закона о оглашавању 

(''Сл.гласник РС'' бр. 6/18) и чл.48. Закона о 

путевима (''Сл.гласник РС'', бр.41/18), доноси  
 

ОДЛУКУ О 

 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

РАСПОРЕДА МЕСТА  

за постављање билборда и посебних објеката 

за оглашавање и рекламирање  

на јавним површинама  
 

Члан 1.  

У члану 4. ставу 1. Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним 

површинама („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.2/08), речи „површине од 6 м2 до 8м2, уз 

дозвољено одступање највише 5%“, мењају се 

речима „максималне површине до 50м2“. 

 

У члану 7. Одлуке из става 1. мења се тачка 

1., тако да сада гласи: 

 „1. Улица Кнеза Милоша  

Дозвољава се постављање билбордова на 

међусобном растојању најмање од 100м., 

почевши од већ постављеног билборда, у истој 

линији, са леве и десне стране улице, гледајући 

од магистралног пута М5 ка кружној 

раскрсници, уз сагласност власника парцеле и 

удаљености 7м, мерено са спољне стране од 

ивице коловоза.“ 

 

Члан 2.  

Речи; „ЈП Дирекција за планирање и 

изградњу“ мењају се речима: „Општинска 

стамбена агенција“, а речи „ТСЦ (Туристичко 

спортског центра Врњачка Бања)“ речима 

„Туристичка организација Врњачка Бања“ у 

целом тексту  Плана распореда места за 

постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним 

површинама. 
 

Члан 3. 

 Задужује се Oдсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско правне послове 

Општинске управе општине Врњачка Бања да 

сачини пречишћен текст Плана распореда места 

за постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним 

површинама у складу са изменама и допунама из 

чл.1. и 2. ове Одлуке. 
 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Сл.листу Општине 

Врњачка Бања“.  
 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ЕКОЛОШКЕ И 

ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 350-272/18 од 3.10.2018.године 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА  

                            Славица Стаменић,с.р. 

________________________________________ 

 
419. 

Одсек за урбанизам, еколошке и 

имовинско правне послове Општинске управе 

општине Врњачка Бања, на основу чл.3. Одлуке 

о изменама и допунама Плана распореда места 

за постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним местима, 

бр.350-272/18 од 3.10.2018.године, на коју је 
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Скупштина општине Врњачка Бања дала 

сагласност решењем бр.353-119/18 од 

2.10.2018.године, сачинио је пречишћен текст 

Плана распореда места за постављање билборда 

и посебних објеката за оглашавање и 

рекламирање на јавним местима 

План распореда места за постављање 

билборда и посебних објеката за оглашавање и 

рекламирање на јавним местима, садржи: 

1.План распореда места за постављање 

билборда и посебних објеката за оглашавање и 

рекламирање на јавним местима (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.2/08) и  

2. Одлуку о изменама и допунама Плана 

распореда места за постављање билборда и 

посебних објеката за оглашавање и рекламирање 

на јавним местима, бр.350-272/18 од  

3.10.2018.године (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.31/08)  

 

Број: 350-272/18 

Дана: 3.10.2018.године  

      

   РУКОВОДИЛАЦ 

                      Одсекa за урбанизам, еколошке и  

                              имовинско  правне послове 

                                   Славица Стаменић, с.р. 

 

ПЛАН РАСПОРЕДА МЕСТА  

за постављање билборда и посебних објеката 

за оглашавање и рекламирање  

на јавним површинама  
(Пречишћен текст) 

 

Члан 1.  

Овим Планом, уређују се услови, начин и 

изглед при постављању билборда, посебних 

објеката за оглашавње и рекламирање на 

отвореном простору на територији општине 

Врњачка Бања.  

Оглашавање у смислу овог Плана је 

обавештење преко посебно изграђених објеката 

за оглашавање и других објеката и средстава, 

којим се препоручује производ, услуга и друга 

активност или даје друго обавештење или 

препорука, са циљем да је прималац прихвати 

или користи.  

 

Члан 2.  

Отворен простор у смислу чл. 1. овог 

Плана је јавна површина и друга површина са 

које се могу упућивати визуелне огласне поруке.  

Оглашавање на отвореном простору 

врши се на начин којим се обезбеђује сигурност 

пешака, моторних возила и других учесника у 

саобраћају, штите културно-историјски 

споменици и добра од општег интереса и чува и 

унапређује изглед Врњачке Бање као 

туристичког места.  

 

Члан 3.  

План распореда места обухвата постављање 

билборда и посебних објеката за оглашавање и 

рекламирање, и то:  

1. Билборд,  

2. Посебан објекат за оглашавање,  

3. Објекат за слободно оглашавање,  

4. Стуб јавне расвете,  

5. Остали објекти за оглашавање  
 

Члан 4.  

Билборд је правоугаоног облика, 

максималне површине до 50м2. Билборд мора 

бити осветљен (извор светлости је унутрашњи). 

Рекламна порука на билборду може да се 

постави са једне или са обе стране. Билборд се 

поставља на јавним површинама и површинама 

видљивим са јавних површина, тако да не 

угрожавају саобраћај и не ометају учеснике у 

јавном саобраћају. Билборд се не може 

поставити: у пешачкој зони, у парку, поред 

гробља, уз водоток, на мостовима и на простору 

непокретног културног природног и културног 

добра и његове заштићене околине. Минимално 

растојање између два билборда је 100м.  

Посебан објекат за оглашавање је 

наменски изграђен објекат, постављен на 

отвореном простору ради оглашавања, и то: 

осветљен, неосветљен самостојећи пано, стуб и 

други сличан објекат и могу бити:  

- слободностојећи објекат, димензија 1,2м х 2м, 

уз дозвољено одступање највише 10%,  

- слободностојећи објекат цилиндричног облика, 

пречника о,8м и висине 2,8м.  

Објекти из другог става овог члана могу бити 

постављени на пуном носачу или носачу стубу, 

који су израђени од метала (пун носач је ширине 

1м и висине 0,40м) или директно на темељну 

стопу, под условима из овог Плана.  

Ови објекти се не могу постављати у 

пешачкој зони, у парку, поред гробља, уз 

водоток, на мостовима и на простору природног 

и непокретног културног добра и његове 

заштићене околине.  

Објекат за слободно оглашавање је 

посебан објекат који постављају јавна предузећа 

и установе са територије општине Врњачка 

Бања, за оглашавање за сопствене потребе, који 

се постављају у циљу рекламирања туристичке 

понуде Врњачке Бање.  

Ови објекти се могу постављати по 

прописаним условима из овог Плана у близини 
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јавних предузећа и установа којима служе и могу 

бити димензија највише до 1,2м х 2м, дозвољено 

одступање највише 10%, а у зависности од 

локације постављања.  

Стуб јавне расвете може се користити 

за постављање средстава за оглашавање по 

претходно прибављеним условима јавног 

предузећа ЕД Врњачка Бања. Стубови јавне 

расвете могу се користити за постављање 

рекламних ознака, под условом да им је висина 

већа од 6м, а на начин да се на истом рекламна 

ознака постави тако да њена доња ивица рама 

мора да буде на висини од 4,5м од најистуреније 

тачке терена.  

Остали објекти оглашавања су: 

пословно-стамбене зграде, ограде и др.  

 

Члан 5.  

На објектима за оглашавање из чл. 4. став 8. 

овог Плана могу се користити средства за 

оглашавање која се постављају на објекте 

наведене у претходном члану, и то:  

- пано, плакат, налепница,  

- рекламна ознака,  

- транспарент (платнени, ПВЦ и сл.),  

- огласна витрина,  

- преносиви пано или сендвич табле.  

 

Члан 6.  

Овим Планом распореда места обухваћено је 

подручје општине Врњачка Бања, и то:  

- улица Кнеза Милоша,  

- улица Врњачка,  

- улица Крушевачка,  

- улица Краљевачка,  

- улица Београдска,  

- улица Немањина.  

 

Обухват овог Плана из става 1. овог члана 

подразумева простор са леве и десне стране 

путног правца наведених улица, уз обавезу 

поштовања услова прописаних ставом 2. члана 2. 

овог Плана.  

Члан 7.  

ПОСТАВЉАЊЕ БИЛБОРДА  
Могу се поставити на следећим локацијама:  

1. Улица Кнеза Милоша  

Дозвољава се постављање билбордова на 

међусобном растојању најмање од 100м., 

почевши од већ постављеног билборда, у истој 

линији, са леве и десне стране улице, гледајући 

од магистралног пута М5 ка кружној 

раскрсници, уз сагласност власника парцеле и 

удаљености 7м, мерено са спољне стране од 

ивице коловоза. 

 

2. Улица Врњачка  

На заштитној грађевинској огради 

објекта Хотела «Звезда» у изградњи. Предвиђа 

се постављање, изнад већ постављених 5 (пет) 

билборда, још 5 (пет) истих димензија, до 

реализације тј завршетка објекта.  

ПОСТАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ ОБЈЕКТА 

ОГЛАШАВАЊА  
Могу се поставити на следећим 

локацијама:  

3. Улица Кнеза Милоша  

Предвиђа се постављање дуж улице са 

једне и друге стране између пословног објекта и 

тротоара, и то на удаљености 7м, мерено са 

спољашње стране ивице коловоза.  

4. Остале улице  

Предвиђа се постављање у оквиру 

парцеле објекта.  

 

ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА СЛОБОДНО 

ОГЛАШАВАЊЕ  
Поред већ постављених објеката, који је 

поставио ТО (Туристичка организација) и два 

објекта које је поставио Културни центар 

Врњачке Бање, подносиоци захтева могу да 

поставе, у наведеним димензијама из чл. 4. овог 

Плана, у оквиру катастарске парцеле објекта.  

 

ПОСТАВЉАЊЕ НА СТУБОВЕ ЈАВНЕ 

РАСВЕТЕ  
На сваком другом стубу јавне расвете 

предвиђа се постављање рекламних огласа или 

знакова усмерења, на висини предвиђеној у чл. 

4. овог Плана. На стубу се може поставити 

највише две ознаке, под условом да су 

постављене на супротним странама у односу на 

осу стуба.  

 

ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ ОГЛАШАВАЊА  

Постављање паноа – светлеће рекламе  
Предвиђа се постављање на објекте, на 

висини од 3,0м., са испуштањем ка улици на 

удаљености од 0,80м од објекта, уз сагласност 

власника објекта.  

Могу се поставити рекламе и на 

слободним забатнима зграда, уз сагласност 

власника зграде или станова.  

Не дозвољава се оглашавање на 

забатнима или крововима објеката који уживају 

заштиту Завода за заштиту споменика културе, 

осим истицања фирме уз посебно мишљење 

Завода за заштиту споменика ку о изгледу ( 

величини) објекта за оглашавање.  

Плакат, налепница  
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Предвиђа се постављање плаката и 

налепница на већ постављеним таблама и 

стубовима оглашавања.  

Траспарент (платнени, ПВЦ и сл.)  
Предвиђа се постављање у оквиру 

парцеле пословног простора.  

Огласне витрине  
Предвиђа се постављање по једне 

огласне витрине на објектима или поред улаза у 

објекат друштвено-политичких, културне и 

спортске организације, на стубу висине 1,00-

1,20м и величине ормана (1,00х0,70м), уз 

сагласност власника парцеле.  

Преносни панои или сендвич табле  
Предвиђа се постављање преносних 

паноа или сендвич табли испред улаза у 

пословни објекат, величине 1,00х0,60м. Већи 

покретни панои могу се поставити у циљу 

рекламирања одређених манифестација и то на 

јавним површинама по посебном одобрењу 

надлежног органа.  

 

Члан 8.  

Не дозвољава се оглашавање и 

рекламирање на начин прописан чл. 3. овог 

Плана на зеленим површинама главног бањског 

парка.  

Забрана наведене у ставу 1. овог члана не 

односи се на постављену туристичку 

сигнализацију, која се предвиђа за задржавање и 

већ постављење објекте за слободно оглашавање 

из чл.7 овог Плана.  

 

Члан 9.  

За постављање билборда, посебних 

објеката оглашавања и на стубовима јавне 

расвете и др. објектима оглашавања поред јавног 

пута одобрење издаје управљач пута Општинска 

стамбена агенција општине Врњачка Бања у 

складу са чл. 115 став 3. Одлуке о општем 

уређењу Врњачке Бање и одржавању јавне 

чистоће паркова, зелених и рекреационих 

површина и шетних стаза (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 11/17-пречишћен текст и 

18/18).  

 

Самосталне одредбе Плана распореда места 

за постављање билборда и посебних 

објеката за оглашавање и рекламирање на 

јавним местима 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/08) 
 

Члан 10.  

Задужује се Општинска стамбена 

агенција да у року од 30 дана за све објекте 

предвиђене овим Планом изради елаборат, 

односно пројекат интегралног изгледа истих, као 

и да се изврши њихова визуелизација у простору 

(визуелна презентација у простору са техничким 

решењем), на који ће сагласност дати Комисија 

за планове, а на основу кога ће се издавати 

одобрење за постављање.  

 

Члан 11.  

Овај План ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу Општине 

Врњачка Бања''.  

 

Самосталне одредбе Плана распореда места 

за постављање билборда и посебних 

објеката за оглашавање и рекламирање на 

јавним местима 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.31/18) 

 
Члан 3. 

Задужује се Oдсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско правне послове 

Општинске управе општине Врњачка Бања да 

сачини пречишћен текст Плана распореда места 

за постављање билборда и посебних објеката за 

оглашавање и рекламирање на јавним 

површинама у складу са изменама и допунама из 

чл.1. и 2. ове Одлуке. 

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу Општине 

Врњачка Бања''.  

__________________________________________ 

420. 

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А 

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Комисија за одређивање цене закупа 

пољопривредног земљишта у  

државној својини на територији 

општине Врњачка Бања 

Број: 400-2370/18 

Датум: 31.08.2018. год. 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

На основу члана 64. става 22. и члана 64. 

став 6.  Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др. 

закон, 41/09 и 112/15),  Комисија за одређивање 

цене закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине 

Врњачка Бања (у даљем тексту: Комисија), 

утврдила је почетну цену пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији 

општине Врњачка Бања које је обухваћено 
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годишњим Програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Врњачка Бања за 2018. 

годину за давање у закуп и донела је : 
 

З А К Љ У Ч А К 

Одређују се почетне цене закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Врњачка Бања у првом 

кругу за укупно 437 јавних надметања, која су 

обухваћена Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања 

за 2018. годину и планираних за давање у закуп 

по класама и културама, према табели у прилогу 

бр.1, која је саставни део овог Закључка. 
   

О б р а з л о ж е њ е 

 Комисија за одређивање цене закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Врњачка Бања, 

образована Решењем начелника Општинске 

управе општине Врњачка Бања, број: 020-131/18 

од 06.07.2018. године између осталог, имала је 

задатак да утврди почетну цену за закуп за свако 

јавно надметање по катастарским општинама на 

територији општине Врњачка Бања, које је 

обухваћено годишњим Програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања 

за 2018. годину. 

 Одредбом члана 64. став 22. Закона о 

пољопривредном земљишту прописано је да је 

просечно постигнута цена на последњем 

одржаном јавном надметању за пољопривредно 

земљиште у државној својини које је дато у 

закуп на територији јединице локалне 

самоуправе, а ако у јединици локалне 

самоуправе није било јавног надметања у 

претходној години, просечна постигнута цена 

пољопривредног земљишта у државној 

својини свих граничних јединица локалне 

самоуправе. 
 Општина Врњачка Бања по годишњем 

Програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2017. годину, 

имала је јавно надметање па је  Комисија у 

складу са наведеном законском одредбом и DMS 

апликацијом за реализацију годишњег програма 

добила просечно постигнуте цене закупа по 

хектару на основу последњег одржаног јавног 

надметања по годишњем Програму заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за 2017. годину и утврдила да је 

просечно постигнута цена закупа по хектару за 

општину Врњачка Бања 14.87 евра по хектару, 

а која одговара квалитету ливаде 4. класе, на 

основу које су обрачунате почетне цене за све 

остале културе и класе, односно за сва јавна 

надметања у првом кругу која су планирана за 

давање у закуп годишњим Програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања 

за 2018. годину. 

      

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                          Дејан Пецић, с.р.  

_______________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

421. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 28.9.2018. 

године, а на основу члана 61. став 13. и 14. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 

113/2017) и члана 38. став 12. Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2018. годину 

("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 

38/17, 9/18 и 17/18), донело је  
 

О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се пренос дела 

планираних средстава са апропријације утврђене 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.г. из члана 53, која се налази у разделу 4., 

глава 4.01.21., функционална класификација 620 

- Развој заједнице, програмска класификација – 

програм 1101 Локална самоуправа, програмска 

активност 0002- Спровођење урбанистичких и 

просторних планова, економска класификација 

541- Земљиште у износу од 6.000.000 динара у 

текућу буџетску резерву. 
 

Члан 2. 

 Ова одлука се доноси на основу 

Информације број ОП бр. 264/2018 од 

27.09.2018.г. које је Oпштинско 

правобранилаштво општине Врњачка Бања 

упутило Општинској управи општине Врњачка 

Бања о промени околности које се односе на 

планирани износ апропријације са које се 

преносе средства у текућу буџетску резерву из 

претходног члана ове одлуке. 
 

Члан 3. 

Општинско веће констатује да измењене 

околности које се наводе у Обавештењу из члана 
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2 ове одлуке не угрожавају утврђене приоритете 

унутар буџета за 2018.г. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења. 

Одлуку објавити у Службеном 

листу општине Врњачка Бања. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

1. ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

ОДЛУКЕ 

 Павни основ за доношење ове 

одлуке садржан је у члану 61. став 13. и сатав 14. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 

113/2017) који гласи: 

„Ако у току године дође до промене околности 

која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, Влада, односно надлежни извршни орган 

локалне власти, доноси одлуку да се износ 

апропријације који није могуће искористити, 

пренесе у текућу буџетску резерву и може се 

користити за намене које нису предвиђене 

буџетом или за намене за које нису предвиђена 

средства у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 13. овог 

члана закона, почев од буџета Републике Србије 

за 2015. годину, не може бити већи од износа 

разлике између максимално могућег износа 

средстава текуће буџетске резерве утврђеног 

овим законом и буџетом одобрених средстава 

текуће буџетске резерве.“ 

У члану 38 став 12. Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018. годину ("Службени лист 

Општине Врњачка Бања" бр. 38/17) који гласи: 

„Ако у току године дође до промене околности 

која не угрожава утврђене приоритете унутар 

буџета, надлежни извршни орган локалне 

власти, доноси одлуку да се износ апропријације 

који није могуће искористити, пренесе у текућу 

буџетску резерву и може се користити за намене 

које нису предвиђене буџетом или за намене за 

које нису предвиђена средства у довољном 

обиму.“ 
 

2. РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ 

 Разлог за предлагање ове одлуке 

налази се у Информације број ОП бр. 264/2018 

од 27.09.2018.г. које је Општинско 

правобранилаштво општине Врњачка Бања 

упутило Општинској управи општине Врњачка 

Бања у коме се наводи да реализација дела 

планиране апропријације у износу од 6.000.000 

динара неће моћи да се реализује у 2018.г. за 

прибављање непокретности земљишта из 

разлога промењених околности. Ове околности 

неће утицати утврђене приоритете унутар буџета 

општине Врњачка Бања за 2018.г. 

 Износ који се преноси у текућу 

буџетску резерву испуња услове у погледу 

висине у складу са чланом 61. сатав 14. Закона о 

буџетском систему. 
 

3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 За спровођење ове одлуке нису 

потребна додатна финансијска средства. 
 

4. СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ 

 Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

Службеном листу општине Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2596/18 од 28. септембра 2018.год. 

   

                                           За ПРЕДСЕДНИКА 

   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                              Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 

 

422. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној дана 

28.9.2018.године, на основу члана 25. Закона о 

јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, број 83/14, 58/2015 и 12/2016-

аутентично тумачење), и члана 24. став 1. 

Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, број 

16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист“ 

општине Врњачка Бања, број 38/17, 9/18 и 

17/18), Записника Kомисије за оцену пројеката 

од 29.8.2018.године и чл.33. Пословника 

Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18)  донело је, 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава из буџета општине 

Врњачка Бања за пројекте  

којима се остварује јавни интерес у области 

јавног информисања у 2018. години 
 

I 

Средства у износу од 2.500.000,оо дин. 

распоређују се за реализацију следећих 

пројеката: 
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Ред. 

Бр. 

 

Подносилац пријаве 

 

Назив пројекта 

Износ додељених 

средстава у 

динарима 

 

1. 
 „Add production“ доо Крушевац ,  

– телевизијски програм,  

 

„Буди савестан, не 

загађуј !!! “ 

 

300.000,оо 

 

2. 
 „Радио Телевизија Врњачка Бања“  доо  

Врњачка Бања,  

- телевизијски програм 

 

 

„Променада – после 

јубилеја“ 

 

 

2.000.000,оо 

 

3. 
ПР продукција Марина Миљковић-Дабић 

„Prime time“ Краљево,  

--самостална електронска издања- интернет 

портал krug.rs 

 

 

 

„Више од посла“ 

 

75.000,оо 

 

4. 
Привредно друштво „Радио Телевизија 

Краљево и Ибарске новости“ доо Краљево 

 – телевизијски програм 

 

„Путеви културе 

повезују наслеђе “ 

                     

125.000,оо 

 

 

  

УКУПНО 

  

2.500.000,оо 

 

 

II 

 Нису подржани следећи пројекти: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

 

Подносилац пријаве 

 

 

Назив пројекта 

1. „ Adria media group “ доо Београд,  

-самостална електронска издања- интернет портали 

 

 

„Врњачка Бања – Моја Општина 

“ 

2. „ Adria media group “ доо Београд,  

-дневне новине и портал kurir.rs 

„Врњачка Бања – општина Србије 

за пример“ 

 

3. „Новости дана“ доо Ниш ,  
--самостална електронска издања- интернет портали 

 

„Мање познати туристички 

потенцијали општине Врњачка 

Бања“ 

4.  „Албос“ доо Крушевац ,  
-регионалне (дневне и периодичне) новине „Град“  у 

партнерству са порталом krusevacgrad.rs 

 

  

„Потребе локалних заједница у 

фокусу“ 

 

 

5. 

„Савез Срба из региона“ Београд,  

-дневне и периодичне новине 

 

 

„Српско коло“ 

 

 

6. 
 

„Агенција канал – 037“, Крушевац 

-телевизијски програм  

 

„Краљица туризма – Врњачка 

Бања“ 

7.  Радомир Матовић ПР Агенција за производњу аудио 

визуелних садржаја „RM production“, Кованлук, 

Краљево,  

-телевизијски програм 

 

 

 

„Негујемо културу“ 

 

8.  „Mix media“ доо Краљево, 

-телевизијски програм 

 

„Врњачка Бања – Краљица 

туризма“ 

 

9. „Све на длану“, Чачак,  

- телевизијски програм 

 

 

„Наша прича...Врњачка Бања“ 
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III 

На основу овог решења Председник 

општине Врњачка Бања закључиће уговор са 

сваким учесником конкурса који је добио 

средства за суфинансирање пројеката наведених 

у тачки I овог решења. 

 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“ и  на веб-сајту 

општине Врњачка Бања 

www.vrnjackabanja.gov.rs,  и доставити свим 

учесницима конкурса у електронској форми .  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1855/18 од 28. септембра 2018.године 

   

За ПРЕДСЕДНИКА 

   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                              Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 

 

422. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 3.10.2018.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 

47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2637/18  од  

3.10.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 

17/18) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  50.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.05. Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр: 400-

2637/18 од 3.10.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2637/18 од  2.10.2018.године  за потребе помоћи 

Удружењу ветерана ватерполо клуба „Гоч“ у 

реализацији планираних активности. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2637/18 од 3. октобра 2018.године 

                                                                                                

За ПРЕДСЕДНИКА 

   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                              Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 

 

423. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 2.10.2018.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2645/18 од 

2.10.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 

17/18) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  30.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.33. Програм Црвеног крста, функционалне 

класификације 070, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2645/18 од 2.10.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2645/18 од 2.10.2018.г. 

на име недостајућих средстава.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2645/18 од 2.октобра 2018.године 

                                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 

                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                      Бобан Ђуровић ,с.р.      

_________________________________________ 

 

424. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 3.10.2018.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
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Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2657/18 од 

3.10.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 

17/18) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  100.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.33. Програм Црвеног крста, функционалне 

класификације 070, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2657/18 од 3.10.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2657/18 од 3.10.2018.г. 

за потребе реализације програмских активности 

исплате новчаних помоћи.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2657/18 од 3.октобра 2018.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИКА 

   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                              Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________                                                                      
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