
 Страна 1     -   Број  31.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.9.2019. године 
  

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
282. 
              Скупштина општине Врњачка Бања на 
27. редовној седници одржаној 10.9.2019. 
године, на основу члана 20. став 1. тачка 2) и 
члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 9.  Закона о комуналним 
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 13. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (''Сл. гласник 
Републике Србије'', бр. 88/2011, 15/2016 и 
104/2016), члана 2. и 4. Одлуке о комуналним 
делатностима (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 6/2013 и 27/16) и члана 40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), донела је 
 

О Д Л У КУ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-

ПРИВАТНО ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ОБАВЉАЊА 

ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ГРАДСКОГ И 
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
             Овом Одлуком уређују се услови, начин, 
израда и предлагање јавно-приватног 
партнерства у поступку јавно-приватног 
партнерства за реализацију пројекта обављања 
јавног линијског градског и приградског превоза 
путника на територији општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
             Поступак  реализације пројекта 
спроводиће се у складу са одредбама Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама 
(''Сл.гласник РС'', бр.88/11, 15/16 и 104/16), (у 
даљем тексту: Закон). 
 

Члан 3. 
            Општина Врњачка Бања је дужна да 
изради Предлог пројекта јавно-приватног 
партнерства и исти достави на сагласност 
Комисији за јавно-приватно партнерство 
Републике Србије. 

 

Члан 4. 
            Утврђује се Општинско веће општине 
Врњачка Бања као Јавно тело у поступку  јавно-
приватног партнерства за реализацију  пројекта 
обављања јавног линијског градског и 
приградског превоза путника на територији 
општине Врњачка Бања. 
              Општинско  веће ће Решењем 
формирати Стручни тим  за израду предлога 
пројекта  јавно-приватног партнерства из члана 
1 ове Одлуке и предузети све остале радње које 
су прописане одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама,  Закона о 
локалној самоуправи, Закона о комуналним 
делатностима и других прописа којима се ближе 
уређује област из која је предмет овог поступка. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о покретању поступка за 
реализацију пројекта јавног приватног 
партнерства са елементима концесије за 
обављање комуналне делатности  превоза 
путника градског и приградског превоза на 
територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.15/15). 
 

Члан 6. 
              Ова одлука ступа на снагу осмог од дана 
од дана  објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1000/19 од  10.9.2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
 
283. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27. редовној седници одржаној 10.9.2019. 
године, на основу члана 20. став 1. тачка 15) и 
члана 32 став 1 тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 9.  Закона о комуналним 
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 13. Закона о јавно-приватном 
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партнерству и концесијама (''Сл. гласник 
Републике Србије'', бр. 88/2011, 15/2016 и 
104/2016), члана 2. и 4. Одлуке о комуналним 
делатностима (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 6/2013 и 27/16) и члана 40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), донела је 
 

О Д Л У КУ 
О ОТПОЧИЊАЊУ ПОСТУПКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО 
ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА 
ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
             Покреће се поступак реализације 
пројекта јавно-приватног партнерства за 
обављање послова  делатности зоохигијене у 
циљу организовања ове комуналне услуге у 
потребном квалитету, обиму, доступности и 
континуитету. 
 

Члан 2. 
             Утврђује се Општинско веће општине 
Врњачка Бања као Јавно тело у поступку  
реализације пројекта јавно-приватног 
партнерства за обављање послова  делатности 
зоохигијене у циљу рганизовања ове комуналне 
услуге у потребном квалитету, обиму, 
доступности и континуитету. 
 

Члан 3. 
              Општинско  веће ће Решењем 
формирати Стручни тим потребан за 
реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства из члана 1 ове Одлуке и предузети 
све остале радње које претходе поступку давања 
концесије у складу са одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама,  Закона о 
комуналним делатностима и посебних прописа 
којима се ближе уређује област из које је 
предмет концесије . 

 
Члан 4. 

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

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 355-440/19 од  10.9.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

284. 
              Скупштина општине Врњачка Бања на 
27. редовној седници одржаној 10.9.2019. 
године, на основу члана 20. став 1. тачка 2) и 
члана 3.2 став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон и 
47/2018), члана 9.  Закона о комуналним 
делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 13. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (''Сл. гласник 
Републике Србије'', бр. 88/2011, 15/2016 и 
104/2016), члана 2. и 4. Одлуке о комуналним 
делатностима (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 6/2013 и 27/16) и члана 40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), донела је 
 

О Д Л У КУ 
О ОТПОЧИЊАЊУ ПОСТУПКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРЕНА И 

УРЕЂЕЊА ТЕРИТОРИЈЕ ОБУХВАТА К.П.БР.  
694/1, 3, 4 К.О. ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

             Покреће се поступак реализације јавно-
приватног партнерства за изградњу терена и 
уређења територије обухвата к.п.бр. 694/1, 3, 4, 
све у КО Врњачка Бања у циљу реализације 
Пројекта изградње зеленог амфитеатра, дечијег 
игралишта, ботаничке баште и подземне гараже 
на наведеним катастарским парцелама. 
 

Члан 2. 
             Утврђује се Општинско веће општине 
Врњачка Бања као Јавно тело у поступку  
реализације јавно-приватног партнерства за 
изградњу терена и уређења територије обухвата 
к.п.бр. 694/1, 3, 4, све у КО Врњачка Бања у 
циљу реализације Пројекта изградње зеленог 
амфитеатра, дечијег игралишта, ботаничке 
баште и подземне гараже на наведеним 
катастарским парцелама. 
 

Члан 3. 
              Општинско  веће ће Решењем 
формирати Стручни тим потребан за 
реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства из члана 1 ове Одлуке и предузети 
све остале радње које претходе поступку давања 
концесије у складу са одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама,  Закона о 
комуналним делатностима и посебних прописа 
којима се ближе уређује област из које је 
предмет концесије . 
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Члан 4. 
              Ова одлука ступа на снагу осмог од дана 
од дана  објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-295/19 од 10.9.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
285. 
              Скупштина општине Врњачка Бања на 
27. редовној седници одржаној 10.9.2019. 
године, на основу члана 20. став 1. тачка 2) и 
члана 32 став 1 тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. Закон и 
47/2018), члана 9.  Закона о комуналним 
делатностима ( „Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 13. Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (''Сл. гласник 
Републике Србије'', бр. 88/2011, 15/2016 и 
104/2016), члана 2. и 4. Одлуке о комуналним 
делатностима (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 6/2013 и 27/16) и члана 40. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), донела је 
 

О Д Л У КУ 
О ОТПОЧИЊАЊУ ПОСТУПКА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНО ПРИВАТНОГ 
ПАРТНЕРСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОДЗЕМНЕ 

ГАРАЖЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

             Покреће се поступак реализације јавно-
приватног партнерства за изградњу подземне 
гараже на територији општине Врњачке Бање, 
к.п.бр. 837,838 и део к.п.бр. 1237/1 КО Врњачка 
Бања у циљу реализације Пројекта изградње 
подземне гараже на територији општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
             Утврђује се Општинско веће општине 
Врњачка Бања као Јавно тело у поступку  
реализације јавно-приватног партнерства за 
изградњу подземне гараже на територији 
општине Врњачке Бање, к.п.бр. 837,838 и део 
к.п.бр. 1237/1 КО Врњачка Бања у циљу 
реализације Пројекта изградње подземне гараже 
на територији општине Врњачка Бања. 
. 

Члан 3. 
              Општинско  веће ће Решењем 
формирати Стручни тим потребан за 
реализацију пројекта јавно-приватног 
партнерства из члана 1 ове Одлуке и предузети 
све остале радње које претходе поступку давања 
концесије у складу са одредбама Закона о јавно-
приватном партнерству и концесијама,  Закона о 
комуналним делатностима и посебних прописа 
којима се ближе уређује област из које је 
предмет концесије . 

 
Члан 4. 

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

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-666/19 од 10.9.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
286. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  
27. седници одржаној 10.9.2019. године, на 
основу чл. 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члановима 14. и 36. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
12/19), доноси 

 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ 
РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА 

БАЊА 2019-2021 
 

Члан 1.  
Усваја се Локални акциони план за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
општини Врњачка Бања за период 2019-2021. 
године (у даљем тексту: ЛАП). 

 
Члан 2.  

Општи циљ ЛАП је унапређење 
положаја Рома и Ромкиња на територији 
општине Врњачка Бања, стварање услова за 
њихову социјалну укљученост, смањење 
сиромаштва и сузбијање дискриминације Рома и 
Ромкиња, односно стварање услова за пун 
приступ остваривању људских права лица 
ромске националности. 
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ЛАП је усклађен, како са националним 
стратешким документима од значаја за питања 
Рома, тако и са циљевима Стратегије одрживог 
развоја 2013-2023. године.  

 
Члан 3.  

Општина Врњачка Бања овим 
документом изражава пуну спремност за 
реализацију пројеката и планова који су 
представљени у специфичним циљевима 
Локалног акционог плана. Обједињавањем свих 
релевантних актера у локалној заједници, кроз 
сталне активности Институционалне радне 
групе, створена је могућност за координацију и 
активно праћење проблема, као и за реализацију 
циљева Локалног акционог плана. Коначни циљ, 
коме се приближавамо кроз овај Локални 
акциони план, а коме општина Врњачка Бања у 
свом деловању увек тежи, јесу једнаке шансе и 
могућности и једнака права свих становника 
који живе или су привремено смештени на њеној 
територији.  

 
Члан 4.  

Праћење и оцену ефеката програма и 
мера овог акционог плана вршиће 
Институционална радна група. 

 
Члан 5.  

Обавезују се носиоци активности за 
спровођење програма и мера, извођачи радова и 
актери који буду укључени у спровођење 
програма и мера ЛАП да Институционалној 
радној групи по окончању активности, односно 
њеном захтеву, доставе коначне, односно 
периодичне извештаје о реализацији тих 
програма и мера. 

 
Члан 6.  

ЛАП је саставни део ове Одлуке и биће 
објављен на званичном сајту Општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 7.  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања”. 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-662/19  од 10.9.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
 
 

287. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

27. редовној седници одржаној дана 
10.9.2019.године, на основу   Закона о 
заштитнику грађана („Сл.гласник РС“, бр. 79/05 
и 54/07), чл.97. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018), и чл.40.став 1. 
тачка 8. и чл.124. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
12/19)    донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о заштитнику грађана 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.22/16), у наслову одлуке, 
текст: ''заштитнику грађана'', се мења у текст: 
''локалном омбудсману''. 
 

Члан 2. 
 У свим одредбама одлуке, текст: 
''Заштитник грађана'', се мења у текст:''Локални 
омбудсман'' у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
Скупштина ће изабрати Локалног 

омбудсмана у року од годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општине 
Врњачка Бања".  

 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-143/19 од 10.9.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
288. 

Скупштина Општине Врњачка Бања на 
27.седници одржаној  10.9.2019.године, на 
основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправ- ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/8, 31/19 и 
37/19-др.закон), и члана 36. Статута Општине 
Врњачка Бања („Службени лист општине 
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Врњачка Бања”, бр. 23/2016 – пречишћен текст), 
по претходно прибављеном мишљењу Комисије 
за планове, донела је  

ОДЛУКУ  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ – СТ2  
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне 

регулације стамбеног насеља у Липови – СТ2 (у 
даљем тексту: План).  

 
Члан 2. 

Оквирном границом Плана, која је 
преузета из графичког прилога ''ПРИМЕНА 
ПЛАНА'' и мера за спровођење и реализацију 
ПГР ВРЊАЧКЕ БАЊЕ („Службени лист општине 
Врњачка Бања”, бр. 27/2016), обухваћена је зона 
''СТ2'' у КО Липова који се делом налази и у КО 
Врњачка Бања, претежне намене СТАНОВАЊЕ, 
површине приближно 26,55 ha.  

Оквирна граница обухвата плана дата 
је у Прилогу - Графички приказ Плана 
детаљне регулације, који је одштампан уз 
ову одлуку и чини њен саставни део. 

Коначна граница обухвата плана 
плана биће дефинисана Нацртом плана. 

 
Члан 3. 

Плански основ за израду Плана je План 
генералне регулације Врњачке Бање („Службени 
лист општине Врњачка Бања”, бр. 27/2016), 
којим је предметно подручје планирано за 
стамбено насеље, уз претходну процену 
потребних капацитета за становање, пословање 
и за јавне садржаје и површине. ПДР – „СТ2“ је 
површине 26,55 ha, највећим делом у КО 
Липова, на граници са КО Врњачка Бања. У овој 
зони планирана су стамбена насеља са 
претходном проценом потребних капацитета: за 
становање, пословање и за јавне садржаје и 
површине.  
 

Члан 4. 
У оквиру зона ПДР-ова, Планом 

генералне регулације понегде су дати неки 
елементи регулације и правила грађења, која ће 
бити уграђена у услове и програм за израду тих 
Планова детаљне регулације. Правила уређења 
из ПГР генерално важе и за зоне обухвата ПДР-
ова, па у њима могу само бити допуњена 
одређеним локалним специфичностима. 
Планирање, коришћење, уређење и заштита 
простора заснива се на принципима уређења 
и коришћења простора утврђеним чланом 3. 

Закона о планирању и изградњи, и другим 
важећим прописима Републике Србије. 

 
Члан 5. 

Визија израде Плана представља то да 
су у оквирима стамбених зона - стамбених 
насеља издвојени су и/или се планирају такође и 
мање зоне централних функција у облику 
пословних садржаја (трговина, услуге, мањи 
комерцијални садржаји и сл.). У таквим 
стамбеним зонама/четвртима су планирани 
простори који служе као слободне јавне 
површине за дружења, сусретања, одмор, 
рекреацију, игру и сл. - са опремом у смислу 
урбаног мобилијара и расвете, неким спортским 
игралиштем и/или простором за игру деце и сл. 
Ове функције дружења, рекреације и игре - као 
пожељни део функције становања су у плану 
реализоване у оквиру различитих зона намене а 
понекад само као део слободног простора  у 
зони становање. Ове „тачке“, локална места 
сурета и дружења, често представљају тежишта 
друштвеног живота деце и део идентитета 
одређене стамбене целине. 

 
Члан 6. 

Концептуални оквир планирања садржан 
је у Плану генералне регулацијe: претежна 
намена подручја које је обухваћено 
предложеном границом плана је становање, уз 
претходну процену потребних капацитета за 
становање, пословање и за јавне садржаје и 
површине. 

 
Члан 7. 

Израда Плана, сагласно чл. 7.став 1, 
тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чл. 6. 
став 2. тачка 1. Одлуке о оснивању Општинске 
стамбене агенције („Сл. лист општине Врњачка 
Бања”, бр. 22/12 и 27/16), поверава се 
Општинској стамбеној агенцији општине 
Врњачка Бања, која је дужна да нацрт плана 
изради у року од 45 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

С обзиром на то да је израда плана 
поверена Општинској стамбеној агенцији 
општине Врњачка Бања која се финансира из 
буџета Општине, финансијска средства за 
израду Плана детаљне регулације обезбеђена су, 
сагласно чл. 39. Закона о планирању и изградњи, 
у буџету Општине, додатна нису потребна. 

Носилац израде плана детаљне 
регулације је Општинска управа Врњачка 
Бања. Носилац израде плана дужан је да 
обезбеди прибављање мишљења, услова и 
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сагласности надлежних органа и 
организација прописаних законом, као и да 
обезбеди сарадњу и усаглашавање ставова 
са свим релевантним субјектима планирања. 

Органи, посебне организације, 
имаоци јавних овлашћења и друге 
институције, дужни су да на захтев носиоца 
израдe Плана, у року утврђеном Законом о 
планирању и изградњи, доставе услове и све 
расположиве податке.  
 На захтев носиоца израде плана, 
надлежни органи, односно организације 
уступају постојеће копије топографског и 
катастарског плана, односно дигиталне 
записе, односно катастар подземних 
инсталација, односно ортофото снимке, без 
накнаде у року утврђеном Законом о 
планирању и изградњи. 
 

Члан 8. 
Нацрт Плана биће изложен на јавни увид  

у трајању од 30 дана у просторијама Општинске 
управе Општине Врњачка Бања. Подаци о 
начину излагања нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним 
средствима информисања и на званичној 
интернет страници Општине Врњачка Бања. 

 
Члан 9. 

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 и имовинско-
правне послове бр. 350-258/19 од 
14.08.2019.године. 

 
Члан 10. 

Број примерака Плана биће утврђен 
Одлуком о усвајању Плана.   

 
Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања”. 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-296/19 од 10.9.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
 

289. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој редовној 27. седници одржаној дана 
10.9.2019. године на основу члана 11. став 4. 
Закона о финансијској подршци породици са 
децом (''Сл. гласник РС'', бр.113/2017 и 50/2018), 
члана 189. и 190. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), члана 69. 
Закона о основном образовању и васпитању 
(''Сл. гласник РС'', бр. 55/2013, 101/2017, 
27/2018-др.закон и 10/2019) 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 финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одлуци о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 2/18-пречишћен текст и 10/2018) у 
члану 12. став 1.,  мењају се алинеје 1. и 2. и 
гласе: 

''-деца и њихови пратиоци ради похађања 
припремног предшколског програма, 

- ученици основних школа који похађају 
основне школе на територији општине Врњачка 
Бања или на територији суседне општине 
уколико је школа коју похађају најближа месту 
пребивалишта ученика''. 

Алинеје 3., 4. и 5. остају непромењене. 
 

Члан 2. 
Задужује се секретар СО да сачини 

пречишћен текст Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 553-511/19 од 10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
290. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27.седници одржаној дана 10.9.2019.године, на 
основу чл. 26.став 1 тач.2) ,чл.27.Закона о јавној 
својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013, 
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105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 
113/2017, 95/18), чл.145.,146. и 148. став 3. 
Закона о становању и одржавању зграда 
(''Сл.гласник РС'', бр.104/16), доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ЗАКУПАЦА НА 
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СТАНОВА У 

СВОЈИНИ ГРАЂАНА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком се одређују станови који 

су у јавној својини општине Врњачка Бања као 
станови за пресељење лица из чл.140. Закона о 
становању и одржавању зграда а која су 
остварила то право по основу правоснажних 
решења о утврђивању права на 
пресељење,донетих у поступку пред надлежним 
органом,Општинском управом -Одсек за 
урбанизам, еколошке и имовинско правне 
послове.  

Решењем бр. 36-1/17 од  
30.11.2017.године, правоснажно је окончан 
поступак утврђивања права на пресељење 
Џелебџић Душану из Врњачке Бање са чланом 
домаћинства, ћерком Џелебџић Невеном, из 
стана у својини грађана, пов.88м2, улаз 1 на 
првом спрату у породичној стамбеној згради  у 
ул.1.Мај бр.6. 

Решењем бр.36-104/18 од 
29.01.2019.године  правоснажно је окончан 
поступак утврђивања права на пресељење 
Сарвановић Драгутина  из Врњачке Бање, који је 
у међувремену преминуо, тако да право на  
пресељење стиче  супруга преминулог,  
Сарвановић Јованка, из стана у својини грађана, 
пов.64м2,  други спрат виле Блазнавац, 
ул.Св.Саве 13. 
 

Члан 2. 
У сврху обезбеђивања станова за 

пресељења наведених лица ,опредељују се 
укупно 4  стана и то: 
    -стан бр.1, површине 64 м2, сутерен,улаз  
бр.1,зграда бр.2, ламела Б, на кп.бр.906/42 КО 
Врњачка Бања у ул., Врњачки партизански одред 
15/Д, уписан у листу непокретности бр.5497 КО 
Врњачка Бања, као јавна својина општине 
Врњачка Бања, 
   -стан бр.10, површине 61 м2, приземље, улаз 
бр.1, зграда бр.2, ламела Б на кп.бр.906/42 КО 
Врњачка Бања у ул. Врњачки партизански одред 
15/Д, уписан у листу непокретности бр.5497  КО 
Врњачка Бања, као јавна својина општине 
Врњачка Бања , 

   - стан бр.19, површине 29м2, улаз 1,  други 
спрат зграде бр.2, на кп.бр.906/42 КО Врњачка 
Бања - Батин забран, уписан у листу 
непокретности бр.5497 за КО Врњачка Бања, као 
јавна својина општине Врњачка Бања, 
 -стан бр.13, површине 49м2, улаз 1, у 
поткровљу зграде бр.1, на кп.бр.1521/1 КО 
Врњачка Бања у ул.Копаонички венац, уписан у 
листу непокретности бр.6118 за КО Врњачка 
Бања, као јавна својина општине Врњачка Бања,  
 

Члан 3. 
Након ступања на снагу ове 

одлуке,надлежни Одсек за урбанизам, еколошке 
и имовинско правне послове Општинске управе 
донеће решења о пресељењу сходно Закону о 
становању и одржавању зграда за укупно 2 стана 
за лица из тач.1 одлуке. 

Становe за пресељење лица из чл.1 
користе по праву закупа стана у јавној својини, о 
чему се закључује уговор са Општином, с тим да 
имају право да куповином тог стана-откупом 
стекну право својине у складу са одредбама 
чл.16-26 Закона о становању („Службени 
гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92 – исправка, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – исправка, 
48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 
26/01, 101/05 – др. закон и 99/11). 

 
Члан 4. 

Станови који преостану након доношења 
решења о пресељењу враћају се у режим станова 
којима општина располаже као носилац јавне 
својине  сходно закону и актима општине. 
                                                                                

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања.'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 36-1/17 и 36-104/18 од  10.9.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
 
291. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 27.седници одржаној дана 
10.9.2019.године, а на основу члана 26.ст.2 и 
чл.80. Закона о јавној својини (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013 и 
105/2014,104/2016-др закон и 108/2016 и 
95/2018), чл. 3. Одлуке о начину поступања са 
непокретностима које су у јавној својини 
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општине Врњачка Бања, односно на којима 
општина Врњачка Бања има посебна својинска 
овлашћења(''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.28/16,19/17) ,чл. 40. Статута општине 
Врњачка Бања (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.12/19) и предлога Комисије 
за спровођење поступка располагања 
непокретностима у свијини општине Врњачка 
Бања, донела је  
 
                                    О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ФАКУЛТЕТУ 
ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У 

КРАГУЈЕВЦУ  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком  даје се на коришћење, 

без накнаде, Факултету за хотелијерство и 
туризам универзитета у Крагујевцу са седиштем 
у Врњачкој Бањи у ул.Војвођанска бб, пословни 
простор -Девет и више просторија за које није 
утврђена делатност у приземљу зграде бр.1.-
Зграда за спорт и физичку културу, на 
кп.бр.503/15 КО Врњачка Бања, пов.160,54м2 
која непокретност је у Служби за катастар 
непокретности Врњачка Бања уписана у лист 
непокретности бр.7989 за КО Врњачка Бања као 
јавна својина општине Врњачка Бања, ради 
обављања делатности високог образовања, 
развијања научно истраживачког и стручног 
рада и реализацији студијског програма 
Гастрономски менаџмент, у складу са Одлуком о 
акредитацији студијског програма бр.612-00-
00915/17 од 08.12.2017.године, издатом од 
стране Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета и дозволом за рад Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја бр.612-
00-00299/18 од 10.04.2018.године. 

Непокретност из става 1.овог члана се 
даје на коришћење Факултету за хотелијерство и 
туризам универзитета у Крагујевцу на 
временски период сходно Одлуци о давању на 
коришћење непокретности општине Врњачка 
Бања Факултету за хотелијерство и туризам 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.19/17) 
тј.до истека периода коришћења непокретности 
из наведене Одлуке, којом је посл.простор у 
објекту Пр+2 С , габарита у основи 1430м2 на 
к.п.бр.503/14 КО Врњачка Бања, дата на период 
од 20 година. 
  

 
 
 

Члан 2. 
Факултет за хотелијерство и туризам 

универзитета у Крагујевцу преузима на 
коришћење наведену непокретност из чл. 1. ове 
Одлуке и обавезна је да исту користи у складу са 
природом и наменом ствари и да истом управља 
у складу са Законом о јавној својини, 
подзаконским прописима и важећим актима 
општине Врњачка Бања,као и да измирује све 
обавезе у вези одржавања предметне 
непокретности,утрошак електричне 
енергије,воде грејања,телефонских услуга и свих 
других комуналних услуга о чему ће се између 
општине Врњачка Бања и Факултета закључити 
уговор који ближе уређује међусобна права и 
обавезе по основу коришћења ове 
непокретности. 

Примопредаја непокретности на 
коришћење из чл.1. ове Одлуке врши се 
записнички након закључивања уговора са 
општином. 
 

Члан 3. 
Факултет за хотелијерство и туризам 

универзитета у Крагујевцу нема право 
располагања, отуђења, стављања хипотеке или 
другог терета на описаној непокретности, нити 
давања у закуп наведене непокретности, што се 
ближе регулише уговором између општине и 
Факултета. 
  Примопредаја непокретности на 
коришћење из чл.1. ове Одлуке врши се 
записнички након закључивања уговора са 
општином. 
 

Члан 4. 
Корисник непокретности не може на 

истој изводити никакве радове, сем радове 
текућег одржавања, без сагласности општине, а 
адаптација и инвестиционо одржавање може 
вршити само након добијања писмене 
сагласности Општинског већа, по поступку и 
под условима прописаним Законом о јавној 
својини,подзаконским актима и актима СО које 
уређују област јавне својине, уз достављање 
прописане грађевинско техничке и 
др.документацијe.  

Сви трошкови адаптације непокретности 
која се даје на коришћење извршене у складу са 
добијеном  сагласношћу Општине Врњачка 
Бања падају на терет Факултета за хотелијерство 
и туризам Универзитета у Крагујевцу.   

 
Члан 5. 

Коришћење пословног  простора  
противно одредбама чл.2,3. и 4. Одлуке  основ је 
за престанак важења ове Одлуке  и свих аката 
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донетех на основу исте  и основ је за раскид 
Уговора о давању на коришћење, а отказни рок 
тече од дана почетка ненаменског коришћења 
пословног  простора, односно коришћења 
супротно наведеним одредбама.   

 По истеку периода коришћења Факултет 
за хотелијерство и туризам Универзитета у 
Крагујевцу је у обавези да предметни простор  
врати у првобитно стање, уколико одлуком 
Скупштине Општине није другачије одлучено.  

 Општина Врњачка Бања може да одузме  
непокретност из члана 1. ове Одлуке ако се не 
користи у функцији остваривања оснивачким 
актом утврђене делатности вискошколске 
Установе  у   скаду са Законом о високом 
образовању, као и ако се користи супротно 
закону, другом пропису или природи и намени 
непокретности, као и у случају потребе за 
извршавање других надлежности од општег 
интереса Општине Врњачка Бања. 
                                                                          

Члан 6. 
Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 
непокретности из чл.1. ове Одлуке закључи 
уговор са корисником. 
 

Члан 7. 
Факултет за хотелијерство и туризам 

универзитета у Крагујевцу по основу ове Одлуке 
не може уписати право коришћења на објекту и 
земљишту код надлежне службе РГЗ – Службе 
за катастар непокретности Врњачка Бања. 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Број: 46-54/19 од 10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
292. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 27. седници, одржаној дана 10.9.2019. 
године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. и 
члана 93. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 9. 
Уредбе о адресном регистру (''Службени гласник 
РС'', бр. 63/2017), члана 36. став 1. тачка 64. 
Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист oпштине Врњачка Бања'', бр. 12/2019) и 
сагласности Министарства државне управе и 
локалне самоуправе број 015-05-00056/2018-24 
од 7.8.2018.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКА 
КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНИ НАЗИВИ УЛИЦА 
И ЗАСЕОКА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врше се измене и допуне 

одлука којима су одређени назива улица и 
засеока у насељеним местима на територији 
општине Врњачка Бања. 
 

 
Члан 2. 

У Одлуци о одређивању назива улица и 
засеока у насељеном месту Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.43-
пречишћен текст и 15/19-др.одлука), у чл.1. у 
тачки 6. мења се назив улице ''Грачаничка'', тако 
да гласи: 
 ''Улица 6: назив улице: ''Рај.'' 
 

Члан 3. 
У Одлуци о одређивању назива улица и 

засеока у насељеном месту Руђинци (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.43-пречишћен 
текст, 15/19-др.одлука и 20/19), у чл.1. у тачки 
43. мења се назив улице ''Грачаничка'', тако да 
гласи: 
 ''Улица 43: назив улице: ''Рај.'' 
 

Члан 4. 
У Одлуци о одређивању назива улица и 

засеока у насељеном месту Рсавци (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.43-пречишћен 
текст), у чл.1. у тачки 3. мења се назив улице 
''Десимира Ђукића'', тако да гласи: 
 ''Улица 3: назив улице: ''Бранка 
Чеперковића.'' 
 

Члан 5. 
У Одлуци о одређивању назива улица и 

засеока у насељеном месту Грачац (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.43-пречишћен текст 
и 15/19-др.одлука), у чл.1. у тачки 9. мења се 
назив улице ''Ромска'', тако да гласи: 
 ''Улица 9: назив улице: ''Мицка 
Николића.'' 

 
Члан 6. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Републички геодетски завод – Служба за 
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катастар непокретности Врњачка Бања и 
Општинска управа општине Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 9-611/19  од 10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
293. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
27. редовној седници одржаној дана 
10.9.2019.године, на основу чл.93.Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07, 83/14 -др. закон, 101/16-др. закон и 
47/18),  чл.11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  бр. 12/19),  
чл.85. Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/19)  и на основу сагласности 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе бр.015-05-00195/2019-24 од 
20.8.2019.године, донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању  назива новоизграђеног трга 

''Славија'' у Врњачкој Бањи 
 

Члан 1. 
Овом одлуком се утврђује назив 

новоизграђеног трга ''Славија''. 
Трг ''Славија''  се налази на потесу 

кружног тока,  који је изграђен  на на 
раскрсници улица 1. Маја, Олимпијске, 
Пролетарских бригада и Светог Саве. 
 Трг ''Славија'' се простире између 
новизграђених хотела ''Тонанти'' и ''Меркур-
Палас'', као и стамбених објеката који се налазе 
на овом потесу и као такав чини препознатљив 
део  Врњачке Бање. 

Део трга чини и улица која је  део 
државног пута IIА реда, бр.208 који повезује 
насељена места Врњци-Врњачка Бања-
Станишинци-Грчак-Брус-Разбојна. 
. 

Члан 2. 
Давање назива ''Славија'' тргу из чл.1.ове 

одлуке, садржано је  у чињеници да је описани 
потес већ познат под тим именом, обзиром да се 
у непосредној близини налазио хотел ''Славија'', 

који је реконструкцијом и доградњом променио 
назив. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 9-663/19 од 10.9.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
 
294. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27.седници, одржаној дана 10.9.2019.године, 
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.40.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.12/19), 
донела је   

 
ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
''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 
7.200.000,00 динара, од чега је уплаћен износ 
основног новчаног капитала од 6.200.000,00 
динара. 

Основ повећања капитала  је повећање 
новим улозима оснивача, а преостали износ 
основног новчаног капитала у износу од 
1.000.000,00 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 
7.400.000,00  динара.   
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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. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о повећању основног капитала 
Јавног комуналног предузећа за ''Бањско 
зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.31/18) 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 400-2735 /19 од  10.9.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
 
295. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27. редовној седници одржаној дана 
10.9.2019.године, на основу чл.52. Закона о 
планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-Одлука УС и 50/13-Одлука УС, 
98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19-др.закон),  чл.12.Правилника о начину и 
поступку избора чланова комисије за стручну 
контролу планских докумената, комисије за 
контролу усклађености планских докумената, 
комисије за планове јединице локалне 
самоуправе и комисије за стручну контролу 
урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 
члановима комисије, као и условима и начину 
рада комисија  (''Сл.гласник РС'', бр.32/19) и чл. 
40. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр. 12/19), донела је  
 

 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама  Одлуке о образовању 
Комисије за планове општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за 
планове општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/17), у чл.4. врши 
се измена  у тачки 6. на следећи начин: 
'' 6. Разрешава се Маја Здравковић, дужности 
секретара, на лични захтев, а за секретара 
именује Тијана Диздар, дипл.правник.'' 

 
Члан 2. 

 Члан 6. се мења и гласи: 
      

''Члан 6. 
Председник, зам.председника, чланови и 

секретар Комисије, за рад у Комисији имају 
право накнаду по одржаној седници  у висини од 
10.000,00 динара. 

Накнада се исплаћује на основу 
евиденције присуства седницама Комисије, коју 
води секретар Комисије.  

Чланови Комисије имају право на 
накнаду путних трошкова доласка на седницу 
Комисије у висини цене превозне карте или 
накнаде за коришћење сопственог возила у 
висини 10% прописане цене за литар погонског 
горива по пређеном километру.'' 
 

Члан 3. 
У чл.8. текст: ''чл. 16.  Правилника о 

условима и начину рада Комисије за стручну 
контролу планских докумената, Комисије за 
контролу усклађености планских докумената и 
Комисије за плано ве јединице локалне 
самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр.55/15)'', мења се 
у текст: ''чл.14. Правилника о начину и поступку 
избора чланова комисије за стручну контролу 
планских докумената, комисије за контролу 
усклађености планских докумената, комисије за 
планове јединице локалне самоуправе и 
комисије за стручну контролу урбанистичког 
пројекта, праву и висини накнаде члановима 
комисије, као и условима и начину рада 
комисија  (''Сл.гласник РС'', бр.32/19)''. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу  даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-144/19 од  10.9.2019.године 
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ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
296. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27.седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.годину  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/18,  
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и  чл.40.став 1. тачка 
65. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о  усвајању   Извештаја  о  финансијском                                                                                                                          

пословању ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 
2018.годину 

 
1. Усваја се Извештај  о финансијском 

пословању ЈП за обављање комуналне 
делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 
2018.годину који је усвојио Надзорни  одбор 
овог предузећа   одлуком бр. 01-3359/1 од 
27.6.2019.године. 

  2. Саставни део овог закључка чини  
извештај из тачке 1. овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
            Број: 400-1992/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
297. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27. седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 65. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  
чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о   Финансијском извештају и Извештају 

независног ревизора о обављеној ревизији 
финансијског извештаја ЈП ''Белимарковац'' за 

2018.годину 

 
1. Скупштина општине је упозната са 

Финансијским извештајем ЈП ''Белимарковац'' за 
2018.годину усвојен одлуком Надзорног одбора 
бр.01-3360 од 27.6.2019.године са Извештајем 
независног ревизора о обављеној ревизији 
финансијског извештаја ЈП за обављање  
комуналне делатности ''Белимарковац'' Врњачка 
Бања за 2018.годину.   

2. Саставни део овог закључка чине  
извештаји  из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 400-2723/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
298. 

Скупштина општине Врњачка Бања  
на 27. седници, одржаној дана   
10.9.2019.годинe, на основу  чл.22. став 1. тачка 
9. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр. 15/16),  чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.годину  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/18, 
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и  чл.40.став 1. тачка 
65. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  одлуку  Надзорног 
одбора  ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања о 

расподели добити 
 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 
Надзорног одбора  ЈП за обављање комуналне 
делатности  ''Белимарковац'' Врњачка Бања о 
расподели добити  исказаном у финансијском 
извештају  за 2018.годину, бр.01-3361 од  
27.6.2019.године. 

2. Саставни део овог закључка је Одлука 
Надзорног одбора ЈП ''Белимарковац'' Врњачка 
Бања из тачке 1. овог решења. 
 3.Овај закључак објавити  у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2722/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 



 Страна 13     -   Број  31.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.9.2019. године 
  

 
 

299. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

27.седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.годину  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/18,  
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и  чл.40.став 1. тачка 
65. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о  усвајању   Извештаја  о  финансијском                                                                                                                          

пословању ''Врући извори'' ДОО Грачац за 
2018.годину 

 
1. Усваја се Извештај  о финансијском 

пословању ''Врући извори'' ДОО Грачац за 
2018.годину, који је усвојио Надзорни  одбор  ЈП 
''Белимарковац'' Врњачка Бања који врши 
функцију Скупштине овог Друштва   одлуком 
бр. 304/19  од  28.6.2019.године. 

  2. Саставни део овог закључка чини  
извештај из тачке 1. овог закључка. 

  3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 400-2017/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
300. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
27.седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.годину  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/18,  
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и  чл.40.став 1. тачка 
65. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о  усвајању   Извештаја  о раду са финансијским 

извештајем  ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 
Бања за 2018.годину 

 
1. Усваја се Извештај  о раду са 

финансијским извештајем  ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2018.годину који 
је усвојио Надзорни  одбор овог предузећа   
одлуком бр. 2374/19  од 10.6.2019.године.  

2. Саставни део овог закључка чини  
извештај  из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 400-1865/19 од 10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

301. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

27. седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 65. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  
чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о   Финансијском извештају и Извештају 

овлашћеног  ревизора о обављеној ревизији 
финансијских извештаја ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

за 2018.годину 
 

1. Скупштина општине је упозната са 
Финансијским извештајем ЈП ''Нови 
Аутопревоз'' за 2018.годину, усвојен одлуком 
Надзорног одбора бр.2371/19  од 
10.6.2019.године са Извештајем овлашћеног 
ревизора о обављеној ревизији финансијских 
извештаја ЈП за превоз путника и транспорт робе  
''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 
2018.годину. 

2. Саставни део овог закључка чине  
извештаји из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 400-2727/19 од  10.9.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
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302. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана  10.9.2019.годинe, на 
основу  чл.22. став 1. тачка 9. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16),  чл. 
21.став 3.  Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2019.годину  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 
25/19) и  чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.12/19),  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

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

расподели добити 
 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 
Надзорног одбора  ЈП за превоз путника и 
транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 
Бања о расподели добити  исказаном у 
финансијском извештају  за 2018.годину, 
бр.2372/19 од  10.6.2019.године. 

2. Саставни део овог закључка  је Одлука 
Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 
Врњачка Бања из тачке 1. овог решења. 
 3.Овај закључак  објавити  у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2726/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

303. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

27.седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/16), чл. 21.став 3.  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.годину  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 41/18,  
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и  чл.40.став 1. тачка 
65. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о  усвајању   Извештаја  о пословању   ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 
2018.годину 

 

1. Усваја се Извештај о пословању   ЈКП 
''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 
2018.годину који је усвојио Надзорни  одбор 
овог предузећа одлуком бр. 1685/1//2019  од 
25.6.2019.године.  

2. Саставни део овог закључка чини  
извештај  из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 400-1995/19 од 10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

304. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

27. седници, одржаној 10.9.2019.године,  на 
основу члана 65. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  
чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.12/19),  донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о   Финансијском извештају и Извештају 

овлашћеног  ревизора о обављеној ревизији 
финансијских извештаја ЈКП ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' за 2018.годину 
 

1. Скупштина општине је упозната са 
Финансијским извештајем ЈКП ''Бањско 
зеленило и чистоћа'' за 2018.годину, усвојен 
одлуком Надзорног одбора бр.1696/2019  од 
25.6.2019.године са Извештајем овлашћеног 
ревизора о обављеној ревизији финансијских 
извештаја ЈКП   ''Бањско зеленило и чистоћа'' 
Врњачка Бања за 2018.годину. 

2. Саставни део овог закључка чине  
извештаји из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања. 

 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
       Број: 400-2728/19 од  10.9.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
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305. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.годинe, 
на основу  чл.22. став 1. тачка 9. Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16)  и  
чл.40.став 1. тачка 65. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.12/19),  донела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на  одлуку  Надзорног 
одбора  ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања о покрићу губитка 
 

1. Даје се  сагласност на Одлуку 
Надзорног одбора  ЈКП ''Бањско зеленило и 
чистоћа'' Врњачка Бања о покрићу губитка 
исказаном у финансијском извештају  за 
2018.годину, бр.1696/1/2019 од  
25.6.2019.године. 

2. Саставни део овог закључка је Одлука 
Надзорног одбора ЈП ''Бањско зеленило и 
чистоћа'' Врњачка Бања из тачке 1. овог решења. 
 3.Овај закључак објавити  у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2729/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

306. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.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, бр.400-2658/19 
од 10.9.2019.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Четврте измене Плана и 
програма пословања са Програмом опште 

туристичке пропаганде Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2019.годину 

  
1.Даје се сагласност на Четврте измене 

Плана и програма рада са  Програмом опште 
туристичке пропаганде Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2019.годину, који 
је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 
бр.1471/19 од 10.9.2019.године. 

1.Даје се сагласност на Четврте измене 
Финансијског плана Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2019.годину, који 
је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 
бр.1472/19 од 10.9.2019.године. 

2. Четврте Измене Плана и програма 
рада са  Програмом опште туристичке 
пропаганде Туристичке организације за 
2019.годину и Финансијским планом, ступају на 
снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2713/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

307. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.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, бр.400-2658/19 
од 10.9.2019.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Плана и 
програма пословања Установе Културни центар 

Врњачка Бања за 2019.годину 
 

1. Даје се  сагласност на измене Плана и 
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-1300 од 
10.9.2019.године. 

2. Измене Плана и 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: 400-2709/19 од 10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
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308. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.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, бр.400-2658/19 
од 10.9.2019.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Пете  измене Програма 
рада Установе Спортски  центар Врњачка Бања 

за 2019.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  Пете измене 
Програма рада Установе Спортски центар 
Врњачка Бања за 2019.годину, који је усвојио 
Управни одбор Спортског центра одлуком 
бр.01-560/19  од  10.9.2019.године. 

2.  Пете 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: 400-2711/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

309. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.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, бр.400-2658/19 
од 10.8.2019.године, 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 са Финансијским планом  
Предшколске установе „Радост“ Врњачка Бања 
за 2019.годину, који је усвојио Управни одбор 
установе одлуком бр.864 од  10.9.2019.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: 400-2715/19 од  10.9.2019.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Иван Радовић, с.р. 

__________________________________________ 
 

310. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.године, 
на основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
Одлуке о Ребалансу буџета општине Врњачка 
Бања за 2019.годину, бр.400-2658/19 од  
10.9.2019.године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на измене Програма рада 
Центра за социјални рад  општине Врњачка 

Бања за 2019.годину 
  

1.Даје се сагласност на измене Програма 
рада и Финансијског плана Центра за социјални 
рад  општине Врњачка Бања са Финансијским 
планом за 2019.годину, који је усвојио Управни 
одбор ове установе одлуком бр.551-314/2019 од 
10.9.2019.године. 

2. Измене Програма рада Центра за 
социјални рад општине 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: 400-2705/19 од 9.10.2019.године 
  

 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 

311. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

27. седници, одржаној дана   10.9.2019.године, 
на основу  чл. 40.став 1. тачка 57. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
Одлуке о Ребалансу буџета општине Врњачка 
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Бања за 2019.годину, бр.400-2658/19 од  
10.9.2019.године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Треће измене Програма 
пословања Општинске стамбене агенције 
општине Врњачка Бања за 2019.годину 

  
1.Даје се сагласност на Треће измене 

Програма пословања  Општинске стамбене 
агенције општине Врњачка Бања за 2019.годину, 
који је усвојио Управни одбор ове Агенције 
одлуком бр.35-1571/19 од 10.9.2019.године. 

2. Треће измене Програма пословања  
Општинске стамбене агенције општине 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: 400-2717/19 од 10.9.2019.године 
  

 ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
312. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
27. седници, одржаној дана   10.9.2019.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, бр.400-2658/19 
од 10.9.2019.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на   измене Програма рада 
Народне библиотеке ''Др Душан Радић''  

Врњачка Бања за 2019.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  измене 
Програма рада  са Трећим изменама 
Финансијског плаа Народне библиотеке ''Др 
Душан Радић'' Врњачка Бања за 2019.годину за 
2019.годину, који је усвојио Управни одбор 
Народне библиотеке одлуком бр.01-748/2019 од  
10.9.2019.године. 

2. Треће Измене Програма рада 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: 400-2712/19 од 11.7.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
 
313. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
27. седници, одржаној дана   10.9.2019.године, 
на основу  чл.13. Закона о Црвеном крсту Србије 
(''Сл.гласник РС'', бр.107/05), чл. 40. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 12/19) и Ребаланса Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања, бр.400-2658/19 
од 10.9.2019.године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Програма 
активности Црвеног крста Врњачка Бања са 

Финансијским планом за 2019.годину 
 

1. Даје се  сагласност на измене Програма 
активности Црвеног крста Врњачка Бања са 
Финансијским планом за 2019.годину, заведен под 
бр.375  од  10.9.2019.године. 
 2.  Измене Програма  активности Црвеног 
крста Врњачка Бања са Финансијским планом за 
2019.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: 400-2716/19 од  10.9.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић, с.р. 
__________________________________________ 
       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
314. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.100.став 1 тач.2.Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-
испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-
Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-
Одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18), чл. 36. и 
48. Одлуке о начину поступања са 
непокретностима које су у јавној својини 
Општине Врњачка Бања, односно на којима 
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општина Врњачка Бања има посебна својинска 
овлашћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 
бр. 28/16- пречишћен текст и 19/17) и чл.55  
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   
 

Члан 1. 
Овом Одлуком отуђује се поступком 

непосредне погодбе из јавне својине општине 
Магделинић Светлани, Врњачка Бања, Велибора 
Марковића, бр.16 кп.бр.392/78 површине 40м2, 
ради исправке граница кп.бр.392/15 површине 
400м2 у КО Врњачка Бања која је у њеном 
власништву, у складу са чланом 68. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 
98/2013-Одлука УС, 132/2014, 145/2014и 83/18), 
која парцела се налази у оквиру дворишта 
подносиоца захтева.  
 

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

отуђује по тржишној цени од 4.000,00дин/м2 
постигнутој у поступку непосредне погодбе који 
је спровела Комисија за спровођење поступка 
располагања непокретностима у јавној својини, 
утврдила купопродајну  цену за парцелу која се 
отуђује у износу од 160.000,00динара, начин и 
рокове плаћања који су прописани важећом 
општинском одлуком која уређује ово питање. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 
Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 
купац Магделинић Светлана, Врњачка Бања, 
Велибора Марковића ,бр.16 као власник кп.бр. 
кп.бр.392/15 површине 400м2 у 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. 
Разлози за отуђење из јавне својине 

непокретност из чл.1. ове Одлуке поступком 
непосредне погодбе садржани су у чињеници да  
су за отуђење предметног земљиште  испуњени  
услови из чл.68. Закон 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) а то су: да је 
површина парцеле која се отуђује мања од 
минимума који је важећим планом прописан за 
површину грађевинске парцеле у том потесу, да 
је површина парцеле која се отуђује мања од 
површине парцеле којој се припаја и да је 
прибављена сагласност Општинског 
правобранилаштва ОП бр.253/2017 од 
21.8.2019.године. 
 

Члан 4. 
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 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Број: 46- 32/19  од 10.9.2019.године 
                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
                   ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

               Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 
315. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чл. 55. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“ бр. 12/19) и Уговора о 
сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 
миграције РС бр.Уговора 9-9/882 од 
1.8.2019.год., заведен у општини Врњачка Бања 
бр.110-232/19 од 30.7.2019.год. доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за избор корисника  

 
Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 
према Уговору о сарадњи  на реализацији 
помоћи за побољшање услова становања интерно 
расељених лица док су у расељеништву кроз 
доделу помоћи при куповини сеоске куце са 
окућницом, односно одговарајуће непокретности 
намењене становању и помоћ у грађевинском и 
другом материјалу и/или опреми за поправку или 
адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности намењене 
становању са Комесаријатом за избеглице и 
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миграције РС бр.уговора 9-9/882 од 1.8.2019.год., 
заведен у општини Врњачка Бања бр. 110-232/19 
од 30.7.2019.год. (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу: 
1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 
Комисије,  
2.  Саша Радисављевић, секретар СО, заменик, 
3.  Александар Миљаковић, повереник за 
избеглице и расељена лица члан; 
4.  Ивана Петровић, Одсек за послове органа 
општине, зам.члана; 
5.  Драгослав Пецић, инж. грађевине, Одсек за 
урбанизам, еколошке и имовинско правне    
     послове,  члан; 
6.  Оливера Шљивић, Одсек за локалну пореску 
администрацију, зам.члана; 
7.  Драга Трнинић, испред Комесаријата, члан; 
8.  Оливера Николић, испред Комесаријата, 
зам.члана. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  
- поступак рада Комисије; 
- поступак објављивања јавног позива 

за избор корисника;  
- документацију потребну за учешће  

на јавном позиву; 
- услове и мерила за избор корисник;,  
- поступак израде и оглашавања 

предлога листе; 
- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом;  
- поступак израде и оглашавања 

коначне листе; 
- одлуку о додели помоћи  при куповини 
сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности намењене становању и помоћи у 
грађевинском и другом материјалу и/или опреми 
за поправку или адптацију предметне сеоске куће 
са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности намењене становању ( у даљем 
тексту: Одлука); 
- друга питања од значаја за рад Комисије 
за избор корисника.   
 

Члан 3. 
 Стручне и административно техничке 
послове за потребе Комисије обавља Одсек за 
буџет и  финансије Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 
 Комисија  по обављеном задатку из члана 
2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 
достави Председнику Општине.  
 

Члан 5. 
 О накнади за рад Комисије одлучиће се 
посебним решењем. 
 

Члан 6. 
 Ово Решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења и објавиће се у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-136/19 од 27.августа 2019.год 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                   Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
316. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној дана 
4.9.2019.год., на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- 
други закон, 101/16- други 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 
2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 35/19), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 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-
2699/19 од 4.9.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19, 19/19 и 35/19) 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  100.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу 4 директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.01.3 
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23. 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-
2699/19 од 4.9.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Црвеног крста, број 400-2699/19 од 4.9.2019.г. за 
потребе проширења програмских 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 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: 400-2699/19 од 4.септембра 2019.године 
                                                           
                                          За ПРЕДСЕДНИК-а 

                                                                    
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                           Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 Страна 21     -   Број  31.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.9.2019. године 
  

 
 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
282. Одлука о покретању поступка јавно-приватно приватног партнерства за  
реализацију пројекта обављања јавног линијског градског и приградског 
превоза путника на територији општине Врњачка Бања..............................  1 
283. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавног приватног 
партнерства за делатност зоохигијене на територији општине Врњачка Бања.............. 1 
284. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавног приватног 
партнерства за изградњу терена и уређења територије 
обухвата кп.бр.694/1, 3 и 4 КО Врњачка Бања…………………………………………… 2 
285. Одлука о отпочињању поступка реализације јавног приватног партнерства 
за изградњу подземне гараже на територији општине Врњачка Бања....................... 3 
286. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у општини Врњачка Бања 2019-2021…………………………    3 
287. Одлука о изменама и допуна Одлуке о Заштитнику грађана општине Врњачка Бања .. 4 
288. Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови СТ2…. 4 
289. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине Врњачка Бања………………………….. 6 
290. Одлука о одређивању станова у јавној својини општине Врњачка Бања 
за пресељење закупаца на неодређено време станова у својини грађана………………. 6 
291. Oдлука о давању на коришћење непокретности у јавној својини 
општине Врњачка Бања Факултету за хотелијерство и туризам у Крагујевцу………. 7 
292. Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању назива улица и 
засеока у насељеним местима на територији општине Врњачка Бања…………… 9 
293. Одлука о утврђивању  назива новоизграђеног трга ''Славија'' у Врњачкој Бањи. 10 
294. Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа 
''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања……………...................................  10 
295. Одлука о изменама и допунама  Одлуке о образовању 
Комисије за планове општине Врњачка Бања……………………………………  11 
296. Закључак о усвајању Извештаја о финансијском пословању 
ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2018.годину................................................  12 
297. Закључак о финансијском извештају и Извештају независног ревизора 
о обављеној ревизији ЈП ''Белимарковацц'' за 2018.годину....................................  12 
298. Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 
ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања о расподели добити......................................  12 
299. Закључак о усвајању Извештаја о финансијском пословању 
''Врући извори'' ДОО Грачац  за 2018.годину............................................................  13 
300. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем 
ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2018.годину...................................................... 13 
301. Закључак о финансијском извештају и Извештају независног ревизора 
о обављеној ревизији ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2018.годину....................................... 13 
302. Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 
ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања о расподели добити........................................ 14 
303. Закључак о усвајању Извештаја о пословању  
ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 2018.годину.......................... 14 
304. Закључак о финансијском извештају и Извештају независног ревизора 
о обављеној ревизији ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2018.годину................. 14 



 Страна 22     -   Број  31.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.9.2019. године 
  

 
 

305. Закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 
ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања о покрићу губитака.................. 15 
306. Решење о давању сагласности на Четврте измене Плана и програма пословања са  
Програмом опште туристичке пропаганде Туристичке организације за 2019.г.......... 15 
307. Решење о давању сагласности на измене Плана и програма пословања 
Културног центра за 2019.годину.............................................................................................. 15 
308. Решење о давању сагласности на Пете измене Програма рада 
Спортског центра за 2019.годину.............................................................................................. 16 
309. Решење о давању сагласности на измене и допуне програма пословања 
ПУ ''Радост'' за 2019.годину........................................................................................................ 16 
310. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Центра за социјални рад 
за 2019.годину...............................................................................................................................  16 
311. Решење о давању сагласности на Треће измене Програма пословања 
Општинске стамбене агенције за 2019.годину....................................................................  16 
312. Решење о давању сагласности на Измене програма рада Народне библиотеке 
''Др Душан Радић'' за 2019.годину.........................................................................................  17 
313. Решење о давању сагласности на измене Програма активности 
Црвеног крста са Финансијским планом за 2019.годину.................................................. 17 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
314.Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на кп.бр.392/78 КО Врњачка Бања 
из јавне својине општине............................................................................................................. 17 
315. Решење о образовању Комисије за избор корисника.................................................. 18 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
316. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве..........................................  19 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 
Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 
општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

 



 Страна 23     -   Број  31.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.9.2019. године 
  

 
 

 

 

 

 


