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 СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 
200. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 25. седници одржаној дана 4.7.2019. године, 
на основу члана 32 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон 101/16-др.закон и 
47/2018), члана 34 и 45 Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени 
дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 
- усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 
усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018-усклађени 
дин.изн. и 95/2018-др.зак.), члана 64. и 209. 
Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 55. Одлуке о 
социјалној заштити („Сл лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 16/11 и 21/16), члана 2. и 8. Уредбе о 
наменским трансферима у социјалној заштити 
("Службени гласник РС", бр. 18/16), члана 40. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл лист 
општине Врњачка Бања“, бр 12/19) и Уговора о 
наменским трансферима у социјалној заштити 
бр.110-60/19 од 26.03.2019.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

КОЈЕ СЕ ДЕЛОМ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ 
НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

           Овом одлуком утврђују се приоритетне 
услуге социјалне заштите општине Врњачка 
Бања које се финансирају из средстава 
наменског трансфера и изворних прихода 
јединице локалне самоуправе у 2019. години. 
           Услуге социјалне заштите из става 1. овог 
члана користи појединац и породица за 2019. 
годину, у висини, под условима и на начин 
утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом 
о наменским трансферима у социјалној заштити, 
Законом о јавним набавкама и Уговором о 
наменским трансферима за 2019. годину. 
 

Члан 2.  
          Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета општине општине Врњачка Бања за 2019. 
годину у области пружања услуга социјалне 
заштите предвиђених (раздео, апропријација... ) 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2019.годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
број 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19 ) у укупном износу 
од 4.194.256,76 динара, распоређују се и користе 
на начин исказан у следећој табели: 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из 
средстава наменског трансфера за 2019. годину 

Укупан износ по услузи 
из средстава наменског 

трасфера за 2019. годину 

Учешће ЈЛС по 
услузи из 

сопствених извора 
-прихода 

  
1) Лични пратилац детета 

2.351.484,144  2.569.475,856 

2) Дневни боравак за децу, младе и  одрасла лица са 
сметњама у развоју  

1.567.656,096 1.624.780,904 

  Укупно 3.919.140,24 4.194.256,76 

 
 

Члан 3. 
    Општина Врњачка Бања стара се о 
реализацији и квалитету спровођења услуга 
социјалне заштите за 2019. годину у складу са 

начелима прописаним Законом о социјалној 
заштити.  
    Одсек за привреду и друштвене 
делатности Општинске управе општине 
Врњачка Бања стараће се о кавнтитативној и 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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квалитативној реализацији услуга социјалне 
заштите које ова одлука третира; Одсек за буџет 
и финансије Општинске управе општине 
Врњачка Бања задужује се за исплате по 
овереним месечним захтевима пружалаца 
услуга, и годишњи финанисјки извештај који се 
доставља Министарству, а у складу са 
члановима Уговора о наменским трансферима у 
социјалној заштити бр.110-60/19 од 
26.03.2019.године. 
 

Члан 4. 
 Општина Врњачка Бања може средства 
по основу наменских трансфера користити само 
за финансирање текућих трошкова односно за 
ефективно пружање услуга социјалне заштите из 
надлежности локалне самоуправе које су 
утврђене Законом о социјалној заштити и 
Одлуком о социјалној заштити општине 
Врњачка Бања. 
                                                                                 

Члан 5. 
    Општина може средства по основу 
наменских трансфера користити за покриће 
текућих трошкова дефинисаних ценом услуге 
социјалне заштите, која је утврђена од стране 
надлежног органа ЈЛС а коју чине трошкови 
рада, трошкови материјала, трошкови других 
услуга, трошкови законских обавеза и друго. 

 
Члан 6. 

    Општина Врњачка Бања – Одсек за буџет 
и финансије доставља Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања акт о 
извршеним изменама и допунама Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.годину 
везано за додељени наменски трансфер. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“.  
           
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број:  400-2032/19 од 4.7.2019. године  
 
ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
201. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
25. седници, одржаној 4.7.2019. године, на 
основу члана 20. став 1. тачка 2. и 15. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања 
бр. 12/2019), доноси 
 

О   Д   Л   У   К   У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

     ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И 
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ  ПАРКОВА, 
ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

И ШЕТНИХ СТАЗА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком врши се измена и допуна  

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). 

 
Члан 2. 

 Иза члана 28 додаје се нови члан 28а 
који гласи:  

''Изношење отпада који не спада у кућно 
смеће а може се користити као секундарна 
сировина може вршити оператер који поседује 
одговарајуће одобрење надлежног органа или 
појединац који има закључен уговор са 
оператером на начин којим се  не омета рад 
јавног комуналног предузећа и не ремети јавни 
ред и мир.  

 Оператер или појединац из предходног 
става не сме своју делатност обављати 
рекламирањем исте путем разгласа или 
коришћењем  разгласа у покрету чиме угрожава 
животну средину буком и ремети јавни ред и 
мир.  

При сакупљању секундарних сировина 
оператер или појединац мора поштовати све 
прописе из области заштите животне средине и 
управљања опасним и неопасним отпадом. 

Обављање ове делатност може се вршити 
једним даном у седмици који одреди надлежна 
организациона јединица за послове инспекције 
Општинске управе општине Врњачка Бања''. 
 

Члан 3. 
У члану 138. став 1. тачка 11. иза брoја 

28, додаје се број: '' 28а''. 
                У члану 139. став 1. тачка 5. иза брoја 
28, додаје се број: '' 28а''. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
     Број: 355-271/19  од 4.7.2019. године 
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  ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
202. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
25. седници, одржаној 4.7.2019. године, на 
основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/07,83/2014 - др. закон,101/16- др. закон и 
47/18), члана 2. Закона о комуналним 
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016) и члана 40.став 1.тачка 22. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 12/19), доноси, 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о јавним паркиралиштима 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/11,  
22/12, 18/16, 7/17-др.одлука и 36/18), у чл.25. 
додају  се ставови  11. и 12. који гласе: 

''Изузетно, предузеће које обавља 
комуналну делатност јавног паркирања може 
одобрити услуге паркирања правном лицу за 
већи број возила и на дужи временски период за 
који утврђује цену паркинг карте чије плаћање 
може регулисати потписивањем посебног 
уговора са правним лицем. 

Јавно предузеће које обавља делатност 
јавног паркирања не може дозволити другој 
уговорној страни упис било каквих стварно 
правних терета, стварних права или 
службености  у регистар непокретности, на 
предметној локацији за коју се тражи закуп на 
дужи временски период. 

Приоритет у одобравању коришћења 
паркирања на већем броју паркинг места и на 
дужи временски период имају правна лица-
хотели.'' 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 
 

СКУПШТИНА ОШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 344-266/19 од 4.7.2019. године 

  
  ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 

203. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

25. седници, одржаној 4.7.2019. године, на 
основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон 
и 47/2018), члана 2.  став 3. тачка 7. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 
88/2011, 104/2016 и 95/2018) члана 7. и 8. Одлуке 
о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.16/11, 22/12, 18/16 и 36/18) и 
члана 40. Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања бр. 12/2019), доноси 
 

О Д Л У К У  
о изменама и допунама Одлуке о паркинг 

зонама и режиму  коришћења јавних 
паркиралишта у Врњачкој Бањи 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена и допуна 
Одлуке о паркинг зонама и режиму коришћења 
јавних паркиралишта у Врњачкој Бањи („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр.7/14, 2/15, 
6/15,18/16 и 36/18). 
 

Члан 2. 
У члану 2, у делу „I ЗОНА“ : 

 алинеја 8 мења се и гласи: „Паркинг површина 
на коловозу и уз коловоз улице Пролетерских 
бригада до укрштања са улицом Светог Саве.“  
 

Члан 3. 
У члану 2, у делу „I ЗОНА“: 

 додаје се алинеја 10 и гласи: „Паркинг површина 
на коловозу и уз коловоз улице Светог Саве.“  
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344 -265/19  од 4.7.2019. године 
   
ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
204. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
25.седници одржаној дана 4.7.2019.године,  на 
основу чл.100.став 1 тач.6б.Закона о планирању 
и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-
испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-
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Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-
Одлука УС, 132/2014 и 145/2014,83/18), чл. 36. и 
48. 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) и чл.40  
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19), на предлог 
Комисије за спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се купцу 
Рашковић Горану из Београда, из јавне својине 
општине грађевинско земљиште - реални део од  
удела 279/1405  к.п.бр.1326/5 КО Врњачка Бања 
која је укупне површине 14 ари 05м2, уписане у 
Листу непокретности бр.7992 као јавна својина 
Општине Врњачка Бањa на реалном уделу 
279/1405 и као приватна својина  Рашковић 
Горана   из Београда на реалном уделу у квоти 
1126/1405. 

Непокретност се отуђује на основу прaва 
прече куповине по спроведеном поступку 
непосредне погодбе по тржишним условима.  
 

Члан 2. 
Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 
6.000дин/м2,  постигнутој у поступку непосредне 
погодбе који је спровела Комисија за спровођење 
поступка располагања непокретностима у јавној 
својини, утврдила купопродајну  цену за укупну 
површину која се отуђује у износу од 
1.674.000,00 динара, начин и рокове плаћања 
који су прописани важећом општинском одлуком 
која уређује ово питање, да порез на промет 
апсолутних права и остале трошкове плаћа 
купац. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 
Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 
купац Рашковић Горан из Београда,као власник 
на реалном делу од  1126/1405 кп.бр. 1326/5 КО 
Врњачка Бања у обавези је да са општином 
Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 дана 
од дана доношења ове Одлуке, у противном ова 
Одлука престаје да важи. 
 

 

Члан 3. 
Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 
Председник општине Врњачка Бања у року од 30 
дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-36/19  од 4.7.2019.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
205. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
25. седници, одржаној дана   4.7.2019.године, на 
основу  чл.6.ст.1.тачка 6. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), чл.26. 
Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању  
Јавног предузећа за прeвoз путникa и трaнспoрт 
рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.16/16, 
21/16,  39/17, 2/18-исправка, 3/18, 36/18)  и чл. 
40.став 1. тачка 11. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 
12/19), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  одлуку Надзорног 
одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања о  

дугорочном кредитном задужењу 
 

Члан 1. 
Даје се  сагласност на одлуку Надзорног 

одбора ЈП за за превоз путника и транспорт робе 
''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, бр. 2375/2019 
од 10.6.2019.године, којом се  одобрава 
дугорочно кредитно задужење ЈП ''Нови 
Аутопревоз'' у износу од 60.000,00 ЕУР-а, са 
валутом клаузуле (средњи курс НБС / средњи 
курс НБС), код АИК Банке а.д. Београд, под 
условима који су прописани овом одлуком. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
   Број: 400-1850/19 од  4.7.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
206. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
25. седници, одржаној дана   4.7.2019.године, на 
основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 12/19) и  Ребаланса Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.19/19),  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Програма 
пословања Установе Културни центар Врњачка 

Бања за 2019.годину 
 
1. Даје се  сагласност на измене Програма 
пословања  Установе Културни центар Врњачка 
Бања за 2019.годину, са финансијским планом за 
2019.годину, који је усвојио Управни одбор 
Културног центра одлуком бр.УО-793 од  
13.6.2019.године. 
2. Измене Програма пословања Установе 
Културни центар Врњачка Бања за 2019.годину, 
ступају на снагу давањем ове сагласности. 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1878/19 од  4.7.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
207. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
25. седници, одржаној дана   4.7.2019.године, на 
основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 12/19) и  Ребаланса Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.19/19),  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене  и допуне 
Програма пословања Предшколске установе 

''Радост'' Врњачка Бања за 2019.годину 
 

1. Даје се  сагласност на измене и допуне 
Програма пословања  Предшколске установе 
''Радост'' Врњачка Бања за 2019.годину, који је 
усвојио Управни одбор установе одлуком бр.592 
од  17.6.2019.године. 
2. Измене и допуне Програма пословања 
Предшколске установе ''Радост'' Врњачка Бања 
за 2019.годину, ступају на снагу давањем ове 
сагласности. 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1914/19 од  4.7.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
208. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
25. седници, одржаној дана   4.7.2019.године, на 
основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 12/19) и  Ребаланса Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.19/19),  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Треће измене 
Програма рада Установе Спортски  центар 

Врњачка Бања за 2019.годину 
 
1. Даје се  сагласност на Треће измене Програма 
рада  Установе Спортски центар Врњачка Бања 
за 2019.годину, који је усвојио Управни одбор 
Спортског центра одлуком бр.01-433/19 од  
1.7.2019.године. 
2. Треће Измене Програма рада Установе 
Спортски центар Врњачка Бања за 2019.годину, 
ступају на снагу давањем ове сагласности. 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2048/19 од  4.7.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
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209. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

25. седници, одржаној дана   4.7.2019.године, на 
основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 12/19) и  Ребаланса Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.19/19),  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Програма 
пословања Народне библиотеке ''Др Душан 

Радић''  Врњачка Бања за 2019.годину 
 
1. Даје се  сагласност на измене Програма 
пословања  Народне библиотеке ''Др Душан 
Радић'' Врњачка Бања за 2019.годину, са 
финансијским планом за 2019.годину, који је 
усвојио Управни одбор Народне библиотеке 
одлуком бр.01-532/2019 од  3.7.2019.године. 
2. Измене Програма пословања Народне 
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 
2019.годину, ступају на снагу давањем ове 
сагласности. 
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 400-2049/19 од  4.7.2019.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
210. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
25. седници, одржаној 4.7.2019.године, на 
основу чл.24.став 1.  Одлуке о оснивању 
Установе Народна библиотека ''Др.Душан 
Радић''  Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст) и 
чл.40. ст.1.тачка 14. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
12/19), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о првим 
изменама и допунама Статута Народне 

библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I. 
 Даје се сагласност на Одлуку о првим 
изменама и допунама Статута  Народне 
библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, 
које су усвојене одлуком   Управног одбора ове 
установе,  бр.01-497/2019 од 19.6.2017.године. 

 Одлука  из става 1.овог члана ступа на 
снагу давањем ове сагласности. 
 

II. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњчка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 9-494/19  од  4.7.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 
ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 
ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ 
ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 
211. 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
Комисија за избор чланова тела за праћење 
примене Локалног антикорупцијског плана 
Општине Врњачка Бања 
Број: 020-99/19 
Датум:18.6.2019.год. 
ВРЊАЧКА БАЊА 
 

На основу Одлуке о усвајању Локалног 
антикорупцијског плана општине Врњачка Бања 
за период 2019-2022.године ("Сл. лист општине 
Врњачка Бања”, бр.15/19), а на основу члана 2. 
Решења о именовању Комисије за избор чланова 
тела за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана Општине Врњачка Бања  
бр.020-108/19 од 13.6.2019.године, Комисија за 
избор чланова тела за праћење примене 
Локалног антикорупцијског плана Општине 
Врњачка Бања на седници одржаној 
18.6.2019.године,  донела је 

 
ПОСЛОВНИК 

 О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА 
ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

Комисија за избор чланова тела за 
праћење примене Локалног антикорупцијског 
плана Општине Врњачка Бања (у даљем тексту: 
Комисија) формирана је са циљем да распише и 
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спроведе јавни конкурс за избор чланова 
Локалног антикорупцијског форума Општине 
Врњачка Бања (У даљем тексту ЛАФ).  

 
Члан 2. 

Комисија ће дефинисати услове, 
критеријуме и мерила за избор чланова ЛАФ, у 
складу са постојећим антикоруптивним актима.  
 

Члан 3. 
Комисија има пет (5) члана. У раду 

Комисије учествује секретар комисије без права 
одлучивања, а по потреби и друга лица на позив 
Комисије 

 
Члан 4. 

Комисија на првој седници бира 
председника Комисије. Председник Комисије 
представља и заступа Комисију, сазива и 
председава седницама Комисије, потписује акта 
Комисије, стара се о примени овог Пословника. 

 
Члан 5. 

Комисија се састаје по потреби. За 
одлучивање, потребна је већина од присутнх 
чланова комисије. У хитним и оправданим 
случајевима, Комисија може радити и 
одлучивати на телефонским седницама. О 
седницама Комисије води се записник. Записник 
са сваке седнице усваја се на првој наредној 
седници.  

 
Члан 6. 

Дневни ред седнице утврђује Комисија, 
на предлог председника Комисије. Сваки члан 
Комисије може предложити измену и допуну 
предложеног дневног реда, и дужан је 
образложити свој предлог а уколико се ради о 
усвајању одређеног акта дужан је исти 
предложити у писменој форми. Након 
изјашњавања о предлозима за измену или 
допуну дневног реда, Комисија се изјашњава о 
дневном  реду у целини.  

 
Члан 7. 

Рад Комисије је јаван. Јавност рада 
Комисије обезбеђује се оглашавањем записника 
и одлука Комисије на званичној интернет 
презентацији  Општине  Врњачка Бања.  

 
Члан 8. 

Најкасније 10 дана од дана усвајања 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор 
чланова ЛАФ Комисија ће расписати Јавни 
конкурс за чланове ЛАФ. Јавни конкурс ће бити 
објављен на званичној интернет презентацији 

Општине Врњачка Бања, у локалним медијима, 
као и на огласној табли Општинске управе 
Општине Врњачка Бања. Садржај конкурса биће 
у складу са критеријумима и усвојен од стране 
Комисије.  

 
Члан 9. 

Најкасније 30 дана по истеку рока за 
подношење пријава на јавни конкурс Комисија 
ће утврдити коначну ранг листу подносиоца 
пријава за чланство у ЛАФ. Број чланова ЛАФ 
биће непаран и дефинисан у самом тексту јавног 
позива. Начин избора и процес селекције 
утврђени су кроз критеријуме избора. Након 
утврђивања коначне ранг листе, Комисија 
доставља образложени предлог Скупштини на 
разматрање и усвајање.  

 
Члан 10. 

Овај  Пословник ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                Бранко Џамић, с.р. 

_______________________________________ 
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