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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
 
332. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници, одржаној дана 29.11.2017.године,  
на основу  чл.46. става 1. тачка 1. и става 4. 
Закона о локалним изборима (''Сл.гласник РС'',  
бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и чл.30. 
Статута општине Врњачка Бања (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-
пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
Утврђује се да Дејану Лучићу из 

Врњачке Бање, престаје мандат одборника у 
Скупштини општине Врњачка Бања, пре истека 
времена на које је изабран, због подношења 
оставке у форми оверене писане изјаве. 

 
II. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања.'' 

 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати 
од дана доношења ове Одлуке. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-203/17  од 29.11.2017.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Иван Радовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
333. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници, одржаној дана 29.11.2017.године,  
по разматрању Извештаја Верификационог 
одбора за потврђивање мандата одборника 
Скупштине општине Врњачка Бања, на основу 
члана чл.56.Закона о локалним изборима 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 34/10-одлука УС и 
54/11),  и чл.8. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Службени лист општине 

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

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
 Потврђује се мандат одборника у 
Скупштини општине Врњачка Бања, који је 
изабран на изборима одржаним  
24.4.2016.године и то: 

1. Бранки Милошевић, са изборне листе 
Јединствена Србија-Драган Марковић 
Палма. 

 
II. 

 Мандат новог одборника траје до истека 
мандата одборника којем  је престао мандат. 

 
III. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања.'' 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати 
од дана доношења ове Одлуке. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-247/17 од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Иван Радовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
334. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. редовној седници одржаној дана 
29.11.2017.године, на основу чл. 146. став 3. 
Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. ,64/10-одлука УС, 
24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 20. 
став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 
10/16-др.закон) и чл. 14. и 36. став 1. тачка 7. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', број 23/16-
пречишћен текст), доноси 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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О Д Л У К У 

о изградњи, постављању и одржавању 
споменика, спомен обележја и скулптуралних 

дела на територији општине Врњачка Бања 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се изградња, 
постављање и одржавање споменика, спомен 
обележја и скулптуралних дела на површинама 
јавне намене на територији општине Врњачка 
Бања, као и услови за њихово подизање, односно 
постављање и одржавање и начин обезбеђивања 
средстава. 
 

Члан 2. 
Споменик у смислу ове одлуке је дело 

ликовне или примењене уметности - фигура 
попрсје, биста, рељеф или друго спомен - 
обележје које поред уметничке вредности, 
обележава догађај или личност значајну за 
општину Врњачка Бања, националну историју и 
културу или светску политичку и културну 
баштину, а које се поставља на површини јавне 
намене. 

Спомен – плоча у смислу ове Одлуке је 
плоча која се поставља на одређени објекат са 
циљем да обележи његов значај у смислу 
важности за живот и рад истакнуте личности или 
догађаја. 

Скулптурално дело у смислу ове одлуке 
је дело које се због своје уметничке вредности 
поставља на површини јавне намене. 
 

Члан 3. 
Површина јавне намене у смислу 

одредбе ове одлуке јесте простор одређен 
планским документима за уређење или изградњу 
објеката јавне намене или јавних површина, за 
које је предвиђено утврђивање јавног интереса у 
складу са посебним законом (улице, тргови, 
паркови и др.). 

 
Члан 4. 

Споменик, спомен обележје, спомен – 
плоча и скулптурално дело (у даљем тексту: 
споменик) се поставља на основу одлуке 
Скупштине општине Врњачка Бања (у даљем 
тексту: Скупштина општине), у складу са 
одредбама ове одлуке и посебним законом. 

Споменици се не могу изграђивати и 
постављати ван површина јавне намене. 

 
Члан 5. 

Одредбе ове одлуке, осим у погледу 
органа надлежног за доношење одлуке о 

постављању споменика, не примењује се када се 
споменик поставља на иницијативу друге 
државе. 

За изградњу и постављање споменика на 
јавним гробљима примњљују се одредбе посебне 
одлуке, којом је уређена ова материја. 
 

II ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА 
Члан 6. 

Иницијативу за постављање споменика 
може поднети физичко, правно лице, удружења 
грађана, организације и др. 

Иницијатива из става 1. овог члана, 
подноси се Бањском одбору у писаном облику и 
мора бити образложена. 

Иницијатива из става 1. овог члана, може 
да садржи и предлог локације за постављање 
споменика. 

 
Члан 7. 

Бањски одбор Скупштине општине 
Врњачка Бања разматра иницијативу за 
постављање споменика. 

У поступку разматрања иницијативе за 
постављање споменика, Бањски одбор 
Скупштине општине Врњачка Бања прибавља 
мишљења Општинске стамбене агенције 
Врњачка Бања, установе Културни центар 
Врњачка Бања и организационе јединице 
општинске управе надлежне за послове 
урбанизма ради утврђивања оправданости и 
локације као и осталих услова за постављање 
споменика. 

Након прибављених мишљења из става 
2. овог члан, Бањски одбор одржаће јавну 
расправу о предлозима. 

Уколико Бањски одбор Скупштине 
општине Врњачка Бања прихвати иницијативу 
из члана 6. ове Одлуке, Одлуку о изградњи и 
постављању споменика, након претходно 
прибављене сагласности министарства 
надлежног за послове културе, на предлог 
Општинског већа, доноси Скупштина општине 
Врњачка Бања. 

Бањски одбор Скупштине општине 
Врњачка Бања обавештава подносиоца 
иницијативе о исходу иницијативе. 

 
Члан 8. 

Скупштина општине образује Одбор за 
спровођење одлука о изградњи и постављању 
споменика (у даљем тексту: Одбор). 

Актом о образовању Одбора утврђује се 
задатак, број чланова и друга питања од значаја 
за рад Одбора. 
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У Одбор се именују стручњаци из 
области културе (историчари уметности, 
академски сликари, вајари, књижевници и 
други), урбанизма (архитекте, планери и 
урбанисти), представник Општинске стамбене 
агенције, представник установе Културни центар 
Врњачка Бања, члан Општинског већа и друга 
стручна лица. 

У Одбор може да се именује и лице које 
је обезбедило минимално 50% потребних 
средстава за подизање споменика. 

Административно – техничке послове за 
потребе Одбора обавља организациона јединица 
Општинске управе надлежна за послове 
урбанизма. 

 
Члан 9. 

Одбор  одлучује или да се спроводи 
конкурс за избор аутора или идејног решења,  
или да се ангажује аутор по позиву или ће (на 
основу стручног мишљења) користити постојећи 
односно реплику постојећег споменика . 

Уколико Одбор одлучи да се спроводи 
конкурс, конкурс се објављује најмање у једном 
дневном листу, који се дистрибуира на 
територији целе Републике Србије. 

Одбор може одлучити да се спроведе 
конкурс по позиву уз учешће најмање три аутора. 

Одбор спроводи конкурс и врши избор 
идејног решења споменика. 

Одбор изузетно може одлучити о 
коришћењу постојећег споменика односно 
реплике већ постојећег споменика. 

 
Члан 10. 

Пре расписивања конкурса, Одбор  може 
прибавити додатна стручна мишљења правних 
лица из члана 7. ове одлуке, ради утврђивања 
ближих услова конкурса. 

 
Члан 11. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу одлуке Одбора о избору аутора 
споменика са истим, закључује уговор којим се 
ближе дефинишу међусобне обавезе. 

На основу Уговора из става 1. овог 
члана, надлежна организациона јединица за 
послове урбанизма издаје одобрење за извођење 
радова на постављању споменика. 

 
Члан 12. 

Споменик се може уклонити, односно 
преместити, ако за то постоје оправдани разлози, 
а по прибављеном мишљењу правних лица из 
члана 7. ове одлуке. 

Одлуку о уклањању, односно преме-
штању споменика, доноси Скупштина општине 
на предлог Општинског већа. 

 
Члан 13. 

Установа Културни центар Врњачка Бања, 
води евиденцију о постављеним споменицима на 
територији општине Врњачка Бања и у року од 30 
дана од дана постављања споменика, о истом 
обавештава надлежни Завод за заштиту споменика 
културе. 

 
Члан 14. 

У буџету општине Врњачка Бања обезбе-
ђују се средства за постављање споменика. 

Средства за постављање споменика могу 
се обезбедити прилозима, поклонима, 
донацијама или на други примерен начин од 
стране правног и физичког лица, удружења или 
страних држава. 

 
Члан 15. 

Правна или физичка лица, удружења и 
други који обезбеде сва или више од 50% 
потребних средстава за постављање споменика, 
имају право да им се име упише на постамент 
или поред споменика. 

На захтев лица и органа из става 1. овог 
члана, Општинско веће општине Врњачка Бања 
може одобрити и коришћење маркетиншких 
права у вези са спомеником, о чему се закључује 
посебан уговор. 

 
III ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 

Члан 16. 
Споменици који су проглашени за 

културно добро одржавају се по програму 
заштите непокретних културних добара и у 
складу са програмом рада Републичког Завода за 
заштиту споменика културе. 

О одржавању споменика који није 
проглашен за културно добро, стара се Установа 
Културни центар Врњачка Бања. 

 
Члан 17. 

Средства за одржавање споменика , 
обезбеђују се у буџету општине Врњачка Бања у 
складу са годишњим програмом одржавања 
споменика Установе Културни центар Врњачка 
Бања, на који Скупштина општине даје 
сагласност. 

Члан 18. 
Одржавање споменика обухвата редовну 

контролу и одржавање: чистоће споменика, 
простора и расвете око споменика, прилазних 
стаза или путева до споменика. 

Радове на одржавању споменика врши 
правно лице којем је поверено вршење послова 
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одржавања зелених и површина јавне намене у 
складу са посебном одлуком, а по налогу 
Установе Културни центар Врњачка Бања, 
односно надлежног Завода за заштиту споменика 
културе, уколико су споменици проглашени 
културним добром. 

 
Члан 19. 

Мере конзерваторско - рестаураторске 
заштите споменика спроводе се на основу услова 
које утврђује Установа Културни центар 
Врњачка Бања у сагласности са надлежним 
Заводом за заштиту споменика културе уколико 
су споменици проглашени културним добром. 
 

IV ЗАШТИТА СПОМЕНИКА 
Члан 20. 

Споменици се не смеју прљати, оштетити 
или уништити. 

Грађани су дужни да се према 
споменицима односе са дужном пажњом као и 
да спрече или пријаве њихово оштећење. 

 
Члан 21. 

Правно или физичко лице које 
неовлашћено подигне, премести, уклони, оштети 
или уништи споменик дужно је да успостави 
пређашње стање под надзором Установе 
Културни центар Врњачка Бања и надлежног 
Завода за заштиту споменика културе, или да 
надокнади насталу штету. 

 
V НАДЗОР 

Члан 22. 
Послове инспекцијског надзора над 

подизањем и одржавањем споменика врши 
јединица Општинске управе надлежна за 
инспекцијске послове. 

У вршењу инспекцијског надзора 
инспектори су овлашћени да наложе мере за 
отклањање поступања супротних одредбама 
чланова 20. и 21. 

 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 
Новчаном казном за прекршај казниће се 

правно лице, одговорно лице у правном лицу, 
предузетник и физичко лице, ако : 

- Ако подигне споменик супротно 
одредбама члана 4., 11., 12., 20. и 21. 
ове Одлуке, 

- Не поступи по решењу надлежног 
инспектора из члана 22. став.3. ове 
Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се правно лице новчаном казном у 
фиксном износу од 75.000, динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у фиксном износу од 25.000, 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник новчаном казном у 
фиксном износу од 50.000, динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се физичко лице новчаном казном у 
фиксном износу од 20.000, динара. 

 
VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 24. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-248/17 од  29.11.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
335. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12.седници одржаној дана 29.11.2017.године, на 
основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.99.Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 
98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12,48/2015 и 
99/2015), Одлуке о начину поступања са 
непокретностима које су у јавној својини 
Општине Врњачка Бања, односно на којима 
општина Врњачка Бања има посебна својинска 
овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.28/16-пречишћен текст), Одлуке  о покретању 
поступка отуђења непокретности из јавне 
својине oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 27/17), чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 
текст) и предлога Комисије за спровођење 
поступка располагања непокретностима у јавној 
својини бр.46-79/17 од 27.11.2017.године, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
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Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 
својине општине Врњачка Бања, по тржишној 
вредности, по спроведеном поступку 
прикупљања писмених понуда путем јавног 
оглашавања, кп.бр.694/2, пов.1091м2 у КО 
Врњачка Бања, која је уписана код Службе за 
катастар непокретности Врњачка Бања у листу 
непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 
јавна својина општине Врњачка Бања, купцу 
TONANTI doo, из Београда, као најповољнијем, 
једином понуђачу по понуди бр.46-98/17 од 
16.11.2017.године. 
  

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

отуђује по тржишној цени у висини од 
13.092.000 динара, постигнутој у поступку 
прикупљања писмених понуда путем јавног 
оглашавања који је спровела Комисија за 
спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини, у ком 
поступку је утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретности из чл.1. ове 
Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 
Бања купац је у  обавези 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 у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 
року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

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

Број: 46-79/17 од  29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
336. 

Скупштина општине Врњачка Бањана 
својој редовној 12. седници, одржаној дана 
29.11.2017.године,  на основу чл. 4 став 2.и 
3.Одлуке о монтажним објектима ("Сл. 
листопштине Врњачка Бања", бр. 9/17-
пречишћен текст), чл. 36. Статута општине 

Врњачка Бања  (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр.23/16-пречишћен текст), доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

 Овом Допуном врши се измена и допуна 
Плана општег распореда места за постављање 
монтажних објеката и опреме на територији 
општине Врњачка Бања oд 
05.05.2017.год.(''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',15/17, 19/17, 23/17), тако што се чл.  18., 
19.  и 20.  мењају и сада гласе: 

 
''Члан 18. 

ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ 
БАШТИ 

Летње и зимске баште су објекти 
намењени угоститељској делатности који се 
постављају на јавној површини испред, иза или 
са стране објекта или дела објекта у којој се 
обавља искључиво угоститељска делатност. 
Летња и зимска башта не могу да се поставе 
испред киоска. 

У летњој и зимској башти није 
дозвољено постављање шанка, роштиља, ражња 
и сличних неадекватних садржаја. 

Баште из претходног члана овог Плана 
формирају се искључиво од гарнитура за седење 
(столова и столица), перголе или тенди и 
жардињера (ћупова) са цветним аранжманима, 
на означеној подлози, који се уклањају са места 
локације по истеку одобрења за постављање 
башти. Сви наведени елементи баште 
урачунавају се у укупну површину коју заузима 
башта. 

Башта затвореног типа је затворени 
монтажно-демонтажни објекат, који се може 
поставити и користити у периоду од 1. новембра 
до 15. марта. 

Заштита баште од ниских температура у 
периоду од 1. новембра до 15. мaрта може се 
остварити постављањем и коришћењем опреме 
за загревање, у складу са пројектном 
документацијом. Опрема за загревање баште 
може бити уграђена у елемент баште или 
постављена као самостални елемент. Загревање 
баште електричном енергијом врши се у складу 
са посебним прописима који се односе на 
електричне инсталације ниског напона. 
Загревање баште течним нафтним гасом (у 
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даљем тексту: ТНГ) врши се у складу са 
посебним прописима како би се обезбедила 
стабилна инсталација, одговарајући капацитет и 
број боца ТНГ, димњак или вентилациони отвор, 
тако да се:  
- по правилу користе самосталне боце ТНГ са 
трошилом, 
- у башти затвореног типа запремине од 70 m3 
поставља само једна боца ТНГ пуњења до 10 kg, 
а у башти запремине веће од 70 m3 на сваких 
даљих 50 m3 запремине још по једна боца 
капацитета пуњења до 10 kg, 
- гас употребљава само преко трошила за гас, 
које има пламенике изграђене за ТНГ, 
- трошила за гас, намењена за употребу у 
покрету или за употребу уз премештање, спајају 
са боцом за гас помоћу савитљиве цеви, и 
њихова потрошња не прелази 0,8 kg/h уколико се 
користе у башти затвореног типа, 
- преглед уређаја и опреме за коришћење гаса 
врши периодично на позив корисника, а најмање 
једанпут годишње. 

Башта затвореног типа мора испуњавати 
противпожарне услове и бити пројектована тако 
да: 
- има врата која се отварају у поље, 
- поседује светиљку противпаничне расвете 
изнад врата, 
- поседује апарат за гашење пожара, минималног 
пуњења од 6 kg, 
- употребљени материјали имају одговарајуће 
карактеристике отпорности на пожар. 

Башта мора бити постављена тако да 
површина коју заузима представља јединствену 
целину. Пројектовање и одабир елемената баште 
врши се тако да башта: 
-обликом и димензијама, представља складну и 
функционалну целину, 
-тенде или перголе буду у беж или антрацит 
сивој боји по упутсву Општинске стамбене 
агенције Врњачка Бања. 
- поседује чисте, сведене геометријске форме, 
правилних линија, јасно дефинисане висинске 
регулације, 
- садржи транспарентне облике и материјале 
неутралног, сведеног колорита, 
- буде у складу са карактеристикама и 
вредностима зграде испред које је постављена и 
простора у којем се налази. Елементи баште 
пројектују се и постављају тако да својим 
димензијама, тежином и међусобним везама: 
- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и 
транспортовање, 
- не оштећују јавну површину, објекте њеног 
уређења, опремања и зеленила фиксирањем на 
њих или на неки други начин, 

- су подобни за несметано кретање деце, старих 
и лица са инвалидитетом. 

Одобрење за постављање баште 
отвореног типа издаје се најдуже за период од 
15.марта до 31. октобра, а одобрење за 
постављање баште затвореног типа најдуже за 
период од 1. новембра до 15.марта. Забрањено је 
бочно зтварати баште у периоду од 15. марта до 
31. октобра. На техничку домументацију 
потребну за издавање одбрења за постављање 
зимских башти, сагласност даје Општинска 
стамбена агенција Врњачка Бања. 

Лице које је добило одобрење за 
постављање баште дужно је да: 
1. башту постави у складу са издатим 
одобрењем, 
2. башту у целини или делимично уклони и пре 
истека времена важења одобрења ако се измени 
намена јавне површине или ако се изводе 
неопходни радови на реконструкцији, 
одржавању или постављању комуналних 
објеката и уређаја или саме јавне површине, 
3. башту уклони после истека времена за које је 
дато одобрење за постављање баште. 

Одобрење за постављање баште престаје 
да важи пре истека времена за који је издато: 
1. ако се башта не постави у складу са условима 
наведеним у одобрењу и другим прописаним 
условима, 
2. ако лице коме је дато одобрење престане да 
обавља делатност у пословном објекту или 
просторији испред које је постављена башта. 

 
Члан 19. 

Тенде и перголе из претходног члана се 
могу поставити на летњим и зимским баштама, 
уз услов да се не повезују са објектом, да не 
заклањају визуре радњи и излога у својој 
околини, да не ометају пролаз пешака и возила 
комуналних и хитних служби (ватрогасци, хитна 
помоћ...), и за њих надлежни Одсек Општинске 
управе издаје посебно решење, односно може се 
издати уз решење о постављању летње и зимске 
баште. 

Тенде и преголе се могу поставити на 
свим површинама где је предвиђено постављање 
летњих и зимских башти, уз прибављање 
претходне сагласности надлежне инспекцијске 
службе. 

Тенде и перголе не смеју прелазити 
замишљену вертикалну раван одобреног 
простора баште.  

Тенде и перголе морају бити у беж или 
антрацит сивој боји. Изузетно, закупци који 
имају закључен уговор са Општином Врњачка 
Бања на дан ступања на снагу овог Плана, 
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обавезују се да до 01.05.2018.године промене 
тенде и перголу у беж или антрацит сивој боји. 

 
Члан 20. 

Посебни услови и правила за 
формирање летњих и зимских башти на 
јавним површинама: 
- забрањено је формирање баште на уличним 
шахтама инфраструктуре и јавним хидрантима, 
-најмања слободна ширина пешачке стазе уз 
башту мора бити 2,0 м, 
простор летње и зимске баште се може наткрити 
само тендом и перголом, 
- стреха тенде и перголе не може прелазити ван 
закупљеног простора за летње и зимске баште, 
- носива конструкција тенде и перголе је лака 
монтажно-демонтажна конструкција која се 
поставља на покретни сталак који омогућава 
стабилност тенде и перголе или се директно 
причврсти за подлогу, 
- висина стрехе тенде и перголе је мин 2.5м и не 
сме угрожавати кретање пешака испод или поред 
ње, 
- приликом заузимања јавне површине на датим 
локацијама мора се водити рачуна о постојећој 
инфраструктури, постојећој урбаној опреми и 
зеленилу; није дозвољено њихово измештање и 
уклањање, као и везивање за елементе и опрему 
баште, а нарочито оштећење постојећег 
дрвореда, 
- простор баште се може подићи на монтажни 
дрвени плато или се може поплочати дрвеним 
талпама које су постављене директно на терен, а 
морају имати одговарајући нагиб ради одвођења 
површинских вода, уз услов да корисник након 
истека закупа исту демонтира, а јавну површину 
очисти и врати у првобитно стање, 
-простор баште, уколико је на монтажном 
платоу, мора бити ограђен према ивици због 
денивелације, а у циљу безбедности посетилаца, 
- није дозвољено асфалтирање нити бетонирање 
површина за баште, 
- положај баште не сме бити сметња пешачким и 
колским улазима у објекат, 
- на уређеним зеленим површинама се не могу 
постављати столови за баште, већ само на 
изграђеним платоима водећи рачуна о 
несметаном кретању пешака и улазима у локале, 
- изузев наведене опреме из овог и чл.19, на 
овим површинама се не може постављати друга 
опрема, 
- површине у оквиру којих се могу постављати 
летње, као и зимске баште, дате су на графичком 
прилогу Плана. 

 

У оквиру летњих и зимских башти, које 
заузимају 50м² и више, предвиђа се могућност 
постављања једне или више витрина за продају 
сладоледа или колача-пецива. У оквиру летњих 
и зимских башта није дозвољено постављање 
покретних тезги, киоска и сличних монтажних 
садржаја.'' 

 
Члан 2. 

У чл.23.(ОСТАЛА ОПРЕМА НА 
ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), У ТАЧКИ 4. 
(НАОЧАРЕ) се мења алинеја :  
○Локација "Променада 1": број места: једно 
место преко пута хотела "Звезда" са ознаком Нч1  
у граф. прилогу, и једно место преко пута 
биоскопа са ознаком Нч2 у граф. прилогу,  за 
продају наочара са сталка, максимално заузеће 
површине до 1м². 
и гласи: 
○Локација "Променада 1": број места: једно 
место преко пута хотела "Звезда" са ознаком Нч1  
у граф. прилогу, и једно место (преко пута виле 
"Европа") са ознаком Нч2 у граф. прилогу,  за 
продају наочара са сталка, максимално заузеће 
површине до 1м². 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука биће објављена на сајту 
www.vrnjackabanja.gov.rs и огласној табли 
Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
     Број: 353-194/17  од  29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
337. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. редовној седници, одржаној 
29.11.2017.године, на основу чл.38. став 2.  
Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 36. став 1. тачка 9б. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), 
донела је 

 
ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ  
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ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

''БЕЛИМАРКОВАЦ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом одлуком се утврђује правни основ 
за доношење одлуке о спровођењу јавног 
конкурса и именовању  директора Јавног  
предузећа за обављање комуналних делатности 
''Белимарковац'' Врњачка Бања (У даљем тексту: 
ЈП ''Белимарковац''), његове надлежности и 
његов радно правни статус, мандат, услови  и 
поступак за именовање, права кандидата и друга 
питања од значаја за спровођење овог поступка. 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 

Члан 2. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
основу чл. 38.Закона о јавним предузећима (''Сл. 
гласник РС'', бр. 15/16) доноси одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за именовање   
директора ЈП ''Белимарковац'', Врњачка Бања, 
ул.Жике Ваљаревића 1, на предлог Општинске 
управе општине Врњачка Бања. 
 На основу чл.24. став 3. Закона о јавним 
предузећима, а у вези са чл.32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 
Скупштина општине врши именовање директора 
јавног предузећа. 
 
НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ СТАТУС 
ДИРЕКТОРА 

Члан 3. 
 Надлежност, послови, права, обавезе и 
одговорности директора ЈП ''Белимарковац'' 
утврђени су Законом о јавним предузећима и 
Одлуком  о оснивању Јавног  предузећа за 
обављање комуналних  делатности  „Белимарко-
вац“  Врњачка Бања, као и другим законским и 
подзаконским прописима који регулишу радни 
однос. 
 Директор заснива радни однос на 
одређено време. 
 
МАНДАТ 

Члан 4. 
 Мандат директора из ове одлуке траје 4 
године. 
 
 УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

Члан 5. 
 Кандидат за  директора јавног предузећа 
мора да  испуњава следеће услове:  

1)  да је пунолетно и пословно способно 
лице; 

2) да има стечено високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, као и да је стручњак у 
једној или више области из које је делатност од 
општег интереса за чије обављање је основано 
јавно предузеће, и то: дипломирани грађевински 
инжењер, дипломирани машински инжењер, 
дипломирани економиста и дипломирани 
правник; 

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог става;  

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;  

5) да познаје област корпоративног 
управљања;  

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
  
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА  

Члан 6. 
 Кандидат за директора подноси 
документа којима се доказује испуњеност услова 
из чл.5. ове одлуке, а што се ближе одређује 
Огласом о  јавном  конкурсу. 
 
ОГЛАС О  ЈАВНОМ  КОНКУРСУ 

Члан 7. 
 Оглас о јавном конкурсу је саставни део 
ове одлуке и  објављују се  у ''Сл.гласнику 
Републике Србије'', и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије. Оглас о јавном конкурсу се 
објављује и  на интернет страници општине 
Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs,  
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РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ  

Члан 8. 
 Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове одлуке 
се објављују  у  року који не може бити дужи од 8 
дана од дана доношења ове одлуке. 
 Пријаве на јавни конкурс са доказима о 
испуњености услова подносе се у року од 30 
дана од дана објављивања јавног конкурса у 
''Сл.гласнику Републике Србије''.  
 Пријаве на јавни конкурс се поднoсе у 
затвореној коверти Комисији  за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач општина  Врњачка Бања, Врњачка 
Бања, ул.Крушевачка 17, поштом или преко 
писарнице Општинске управе, са назнаком:  

''За јавни конкурс – за именовање 
директора ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања. 
 
МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

Члан 9. 
Јавни конкурс за именовање директора 

ЈП 'Белимарковац'' и (у даљем тексту: јавни 
конкурс) спроводи Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних  предузећа 
чији је оснивач општина Врњачка Бања (у даљем 
тексту: Комисија). 

Стручна оспособљеност, знања и 
вештине: оцењују се у изборном поступку 
увидом у доказе који су приложени уз пријаву 
кандидата и усменим разговором или писаном 
провером са кандидатима који испуњавају 
услове утврђене конкурсом. 

У изборном поступку за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Врњачка Бања, примењује се Уредба о 
мерилима за именовање директора јавних 
предузећа (''Сл.гласник РС'', бр.65/16). 
 
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ 

Члан 10. 
 Комисија ради и одлучује на седницама, 
коју сазива председник Комисије. 
 У случају одсутности или спречености 
председника Комисије, седнице Комисије сазива 
и њима председава најстарији члан Комисије. 
 Комисија ради и одлучује ако седници 
присутвује већина од укупног броја чланова 
Комисије. 
 Комисија одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова Комисије. 
 На седници Комисије се води записник, у 
који се обавезно уносе: датум и место 
одржавања, дневни ред, имена присутних и 
одсутних чланова Комисије, све фазе изборног 
поступка, предлози и ставови изнети на седници, 
као и свако издвојено мишљење. 

  
Записник потписује председник, односно 

председавајући. 
 Стручне и административно-техничке  
послове за потребе рада Комисије обавља 
организациона јединица Општинске управе 
надлежна за стручне послове органа општине. 
 

Члан 11. 
 По истеку рока за подношење пријава на 
конкурс,  заказује се седница, на којој ће се 
евидентирати и прегледати све приспеле пријаве 
и поднети докази. Комисија саставља списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 

Комисија претходно врши проверу: 
 - да ли су пријаве доастављене у року 
који је одређен огласом о јавном конкурсу; 
 - да ли су пријаве разумљиве; 
 - да ли су уз пријаву достављени сви 
докази који су конкурсом тражени. 
 Ако се установи неки од недостатака из 
става 1. овог члана, комисија ће закључком 
одбацити пријаву као неблаговремену, 
неразумљиву или непотпуну. Против закључка, 
није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 12. 
 Комисија сачињава ранг листу кандидата 
сa нajвишe три кaндидaтa кoja су сa нajбoљим 
рeзултaтoм испунилa мeрилa зa избoр дирeктoрa 
jaвнoг прeдузeћa.  

Рaнг листу из стaвa 1. oвoг члaнa и 
зaписник o спрoвeдeнoм избoрнoм пoступку 
Кoмисиja дoстaвљa  Општинској управи 
општине Врњачка Бања.  

Општинска управа  припрeмa прeдлoг 
aктa o имeнoвaњу првoг кaндидaтa сa рaнг листe 
и дoстaвљa гa, рaди усвajaњa Скупштини 
општине Врњачка Бања.  

Aкт o имeнoвaњу дирeктoрa кoнaчaн je.  
   
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА 
КАНДИДАТА 

Члан 13. 
 Скупштина општине Врњачка Бања, на 
основу спроведеног изборног поступка одлучује 
о именовању директора ЈП ''Белимарковац'' 
доношењем решења о именовању, које се са 
образложењем објављује ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', ''Сл.гласнику РС'', и исто се 
доставља именованом лицу и свим кандидатима 
који су учествовали у изборном поступку, а који 
могу вршити увид у документацију у року и под 
условима прописаним законом. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 111-29/17 од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
338. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 29.11.2017.године  на 
основу чл.15. Закона о јавном здрављу 
(''Сл.гласник РС'', бр.15/16), чл.38. став 1. и 42.  
Закона о правима пацијената (''Сл.гласник РС'', 
бр.45/13), чл.40.Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16 – 
пречишћен текст) и чл.38. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања  („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16 – пречишћен 
текст),  донела је 
 

ОДЛУКУ 
о изменама и допунама Одлуке о образовању 

Савета за здравље за територију општине 
Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У чл. 2.ставу 1. Одлуке о образовању 
Савета за здравље за територију општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.19/13), број: ''5'', се мења у број: ''7''. 
 

Члан 2. 
У чл.2.став 2., се мења и гласи:  
''Три члана Савета именују се из реда 

локалне самоуправе, један представник 
удружења грађана из реда пацијената, три из 
реда здравствених установа са територије 
локалне самоуправе,  један из реда надлежне 
филијале Републичког фонда за здравствено 
осигурање и један представник надлежног Завода 
за јавно здравље''. 
 

Члан 3. 
 У чл.4.додаје се став 2.који гласи: 
 ''Поред задатака из става 1. овог члана, 
Савет обавља и одређене послове из области 
деловања јавног здравља, у складу са чл. 15. 
Закона о јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', 
бр.15/16)''. 
 

Члан 4. 
 У чл.5. у ставу 3. текст: ''у складу са 
Одлуком о накнадама за рад одборника, чланова 
Општинског већа и чланова радних тела'', мења 
се у текст: ''о чему ће Председник општине 
донети посебно решење''. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

Члан 6. 
 На основу ове одлуке, Скупштина 
општине Врњачка Бања ће посебним решењем 
именовати председника, заменика председника и 
чланове Савета за здравље. 
 Именовањем Савета, у складу са ставом 
1.овог члана, престаје мандат члановима Савета 
за здравље за територију општине Врњачка Бања  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  21/13 и 
18/16), о чему Скупштина општине доноси 
посебно решење. 
 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-249/17 од 29.11.2017.године 
 
                                      ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
339. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12.редовној седници одржаној дана 
29.11.2017.године, на основу чл. 20. и 32.  Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/16 – др. 
закон), чл. 14. и 15. Закона о јавном здрављу 
(„Сл.гласник РС“, бр. 15/16) и чл. 14. и 36. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 – пречишћен 
текст), доноси  

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка израде Локалног Плана 
јавног здравља општине Врњачка Бања за 

период 2017. – 2025. године 
 

Члан 1. 
Овом одлуком се приступа поступку 

израде Локалног Плана јавног здравља општине 
Врњачка Бања за период 2017. – 2025.године  (У 
даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Циљ израде Плана из чл.1. ове Одлуке је 
успостављање мера за обезбеђивање и спровођење 
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активности у областима деловања јавног здравља, 
у оквиру посебних програма из области јавног 
здравља од интереса за становништво на 
територији општине Врњачка Бања. 

 
Члан 3. 

Задатак Плана из чл.1. ове Одлуке је да 
се дефинишу циљеви, који ће садржати мере и 
активности које ће допринети унапређењу 
друштвене бриге за јавно здравље у следећим 
областима, и то : 

-Физичког, менталног и социјалног здра-
вља становништва; 

-Промоције здравља и превенције боле-
сти; 

-Животне средине и здравља становни-
штва 

-Радне околине и здравља становништва 
-Организације и функционисања здравст-

веног система и  
-Поступања у кризним и ванредним 

ситуацијама. 
 Овим документом ће бити обухваћена и 

питања међусекторске сарадње, координације, 
организације и усмеравање спровођења 
активности у областима јавног здравља које се 
остварују заједничком активношћу надлежних 
организационих јединица локалне самоуправе и 
носилаца и учесника у области јавног здравља, 
као и праћење рада здравствених служби и 
здравља становништва на територији општине 
Врњачка Бања, праћење стања животне средине, 
а нарочито воде, ваздуха, земљишта, буке, 
вибрације, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 
као и сва друга питања од значаја за подизање 
квалитета јавног здравља на територији општине 
Врњачка Бања у складу са законским и 
подзаконским актима.  

 
Члан 4. 

Носиоци израде Плана из чл.1. ове 
Одлуке су Савет за здравље општине Врњачка 
Бања и Одсек за локално економски развој.  

Рок за израду Плана је 60 дана од дана 
ступања на правну снагу ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-250/17 од 29.11.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 

340. 
Скупштина општине Врњачка Бања  на 

12. редовној седници одржаној дана 29.11.2017. 
године, на основу чл. 41. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености 
(''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 
38/15), чл. 14. и 36. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
23/16-пречишћен текст) и Препоруке Локалног 
савета за запошљавање са седнице одржане 
17.10.2017. године,  доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1.   

Приступа се процесу израде Локалног 
акционог плана запошљавања општине Врњачка 
Бања за 2018. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ). 

 
Члан 2.   

 Циљеви израде ЛАПЗ-а су: 
идентификовање проблема, препознавање група 
са натпросечним ризиком од незапослености и 
дизајнирање мера активне политике 
запошљавања којима би се деловало на узроке 
проблема и смањиле разлике у погледу ризика 
незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ 
бави су: какво је стање на тржишту рада у 
локалној заједници, шта је утицало на такво 
стање, какве су перспективе, које су мере на 
располагању, као и који ће ефекти бити 
постигнути. 
 

Члан 3.  
Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењем утврди састав стручног 
радног тела које ће бити носилац израде ЛАПЗ-а 
из чл.1. ове Одлуке. 

 
Члан 4.   

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 
Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-251/17 од 29.11.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
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341. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

12.редовној седници, одржаној 
29.11.2017.године, на основу чл.93. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 
чл.10. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 
текст), чл.41.Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.23/16-пречишћен текст)  и  Уредбе о 
адресном регистру (''Сл.гласник РС, бр.63/17) и 
на основу сагласности Министарства државне 
управе и локалне самоуправе бр. 015-05-
00035/2017-24 од 11.9.2017.године, донела је  

 
О Д Л У К У 

 О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА  УЛИЦЕ У 
НАСЕЉЕНОМ МАСТУ ШТУЛАЦ, ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђује се назив улице у 
насељеном месту Штулац, Врњачка Бања, која 
није имала назив. 
 

Члан 2. 
 Улица која почиње од пружног прелаза и 
рачва се лево до кућа породице Ђорђевић и 
десно до куће Момчила Крстића, добија назив –
''Улица Жандарма Стевана Синђелића''. 
 

Члан 3. 
 О спровођењу ове одлуке стараће се 
Републички геодетски завод - Служба за 
катастар непокретности Врњачка Бања и  
Општинска управа општине Врњачка Бања.  
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиваља у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 

Члан 5. 
О извршеном поступку, известити 

подносиоца иницијативе. 
  
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
             Број: 9-536/17 од  29.11.2017.године  

К 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
342. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. редовној седници одржаној дана 

29.11.2017.године, а на основу чл.10.Закона о 
бањама (''Сл.гласник РС'',број 80/92 и 67/93-
др.закон) и чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 
23/16-пречишћен текст), донела је  
 

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

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
КОРИШЋЕЊУ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ 

ФАКТОРА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке о коришћењу природног лековитог 
фактора, бр.325-6/05 од 7.3.2005.године, брише 
се чл.2.ове одлуке. 
 

Члан 2. 
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

коришћењу природног лековитог фактора, 
бр.325-6/05 од 7.3.2005.године и ову одлуку, 
доставити Влади Републике Србије ради давања 
сагласности сходно чл.10.ст.1. Закона о бањама 
(''Сл.гласник РС'', бр. 80/92 и 67/93-др.закон). 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број:325-19/17  од 29.11.2017.године 
     

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
343. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
12. седници,  одржаној дана 29.11.2017.године, 
на основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 
о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 
бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9.б 
Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист 
општине Врњачка Бања", бр. 23/16-пречишћен 
текст) донела је 
 

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

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И 

ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА 
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Члан 1. 
 У  Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.6/16), у делу-Оснивачки капитал,  у чл.14. став 1. 
се мења и гласи:  

''Износ уписаног и уплаћеног основног  
капитала јавног предузећа од 200.000,00 динара, 
увећава се за 1.900.000,00 динара и износи  
2.100.000,00 динара.'' 
 

Члан 2. 
 Износ увећања новчаног капитала из 
чл.1. ове одлуке, оснивач ће уплатити на рачун 
јавног предузећа најкасније до 
31.12.2017.године. 
  

Члан 3. 
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 020-257 /17 од  29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
344. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници, одржаној дана 29.11.2017. године, 
на основу члана 29. и 30.  Закона о обнови након 
елементарне и друге непогоде  (''Службени 
гласник РС'', бр. 112/2015),  члана 36. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), 
донела је 
 

ПРОГРАМ  
ПОМОЋИ ЗА ОБНОВУ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО 

ДОБАРА ОШТЕЋЕНИХ И УНИШТЕНИХ У 
ПОПЛАВАМА ЈУНА 2017. ГОДИНЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

1.Област у којој се спроводе мере и 
територија на којој се спроводе мере 

Програм се односи на обнову и пружање 
помоћи грађанима и привредним субјекатима 
који су претрпели материјалну штету услед 
елементарне непогоде поплаве јуна 2017. године 
на територији општине Врњачка Бања. Реч је о 
добрима  која су уништена или оштећени услед 
дејства бујичне поплаве  јуна  2017. године, а у 
складу са одредбама Закона о обнови након 
елементарне и друге непогоде (''Службени 

гласник РС'', број 112/2015 – у даљем тексту: 
Закон).  

Програм обухвата обнову и пружање 
помоћи за санацију-поправку и набавку добара, 
покретних ствари које су оштећене или 
уништене дејством елементарне непогоде на 
делу територије општине Врњачка Бања за који 
је проглашена ванредна ситуација  Одлуком 
Председника општине  Врњачка Бања број 217-
58/17 од 11.06.2017 године а нису обухваћена 
Државним програмом обнове, односно за која  
нису до сада обезбеђена средства из других 
извора финансирања.  

 
2.Анализа затеченог стања и сагледавање 

могућих даљих штетних последица поплава 
Након поплава из јуна месеца 2017. 

године на територији општине Врњачка Бања     
уништен је или оштећен један број објеката 
јавне намене, услед чега је отежано обављање 
појединих јавних делатности и пружање јавних 
услуга.  

Ради  обезбеђивања државне помоћи  за 
објекте инфраструктуре  која је  у надлежности 
општине Врњачка Бања и помоћи и обнове 
оштећених породичних  стамбених објеката, која 
штета је настала као последица ванредних 
догађаја из јуна 2017. године изазваних бујичном 
поплавом, општина Врњачка Бања доставила је 
Канцеларији за управљање јавним улагањима (у 
даљем тексту: Канцеларија) списак објеката, које 
је потребно изградити односно реконструисати, 
а у складу са критеријумима утврђеним 
Државним програмом обнове инфраструктуре 
која је у надлежности јединице локалне 
самоуправе оштећене и порушене услед дејства 
поплава у мају и јуну 2017. године и  Државним 
програмом обнове оштећених породичних 
стамбених објеката у својини грађана услед 
дејства поплава у мају и јуну 2017. године 
(''Службени гласник РС'', број 71/2017). 

Већи број домаћинстава и један број 
привредних субјеката на поплављеном подручју 
претрпео је материјалне штете на помоћним 
објектима, превозним средствима, машинама, 
алатима, кућним апаратима, пољопривредним 
културама и стоци, и другим добрима  за које 
штете није обезбеђена помоћ Државним 
програмом обнове,  а штета је таква да  без 
обезбеђивања помоћи наведена  домаћинства не 
могу успешно обновити своја оштећена или 
уништена добра која служе за свакодневно 
функционисање па се овим Програмом помоћи 
обезбеђује помоћ тим  домаћинствима за 
санирање последица бујичне поплаве  из Јуна 
2017. године.  
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3.Мере које треба предузети ради обнове, 
односно санације последица поплава  

Ради обнове објеката јавне намене, 
потребно је извести радове на реконструкцији 
објеката, као и на изградњи нових у складу са 
Државни програмом обнове. 
Списак објеката које је потребно 
реконструисати, односно изградити, достављен 
је Канцеларији за управљање јавним улагањима, 
утврђен је  на  основу записника стручне 
комисије управљача путева за територију 
општине Врњачка Бања (Општинске стамбене 
агенције) и записника предузећа ''Врући извори'' 
д.о.о  и за исте је у изради пројектно техничка  
документације за сваки објекат. Реконструкција 
оштећених и изградња нових објеката на 
територији општине Врњачка Бања зависиће од 
висине  финансијских средстава обезбеђених 
преко Канцеларије за управљање јавним 
улагањима. 

  Оштећени стамбени објекти које је 
евидентирала комисија за процену штете и за 
које су власници објеката извршили пријаву 
штете пописани  су и достављени Канцеларији за 
управљање јавним улагањима у циљу доделе 
Државне помоћи у складу са Државним 
програмом обнове оштећених породичних 
стамбених објеката у својини грађана услед 
дејства поплава у мају и јуну 2017. године. 

   За помоћ за санацији помоћних 
објеката, економских објеката, поправку или 
набавку превозних средстава, машина, алата, 
кућних апарата, помоћ у набавци 
пољопривредних производа  и стоке овим 
програмом обезбеђује се помоћ из буџета 
општине Врњачка Бања у износу од 10.000,00  до 
100.000,00 динара по поднетом захтеву за 
домаћинство,  у зависности од висине процењене 
штете. 

4. Начин и обим спровођења мера, као и 
критеријуми за спровођење мера 

Јавне набавке за радове на 
реконструкцији и изградњи објеката јавне 
намене, вршиће се у складу са одредбама Закона 
о јавним набавкама. Поступак јавне набавке 
радова спроводи општина Врњачка Бања 
(Општинска управа општине Врњачка Бања). 

Предмет реконструкције односно 
изградње могу бити они објекти јавне намене 
који испуњавају следеће основне критеријуме:  
      -    да је објекат у надлежности јединице 
локалне самоуправе; 
      -   да су оштећења настала услед дејства 
бујичне поплаве  која  се десила у јуну 2017. 
године и да су оштећена утврђена одговарајућим 

записником надлежног органа о пријави односно 
процени штете; 
     -  да за реконструкцију или изградњу нису 
обезбеђена средства из буџета општине, 
донација или других извора финансирања; 

Предмет помоћи из буџета општине могу 
бити добра која испуњавају  следеће основне 
критеријуме: 

- да су оштећења настала услед дејства 
бујичне поплаве  која  се десила у јуну 2017. 
године и да су оштећења утврђена 
одговарајућим записником надлежног органа о 
пријави односно процени штете; 

- да је штета пријављена надлежном органу,  
да је власник добра поднео одговарајући захтев 
за процену штете односно за доделу помоћи;  

- да  материјална добра за чију санацију-
обнову се тражи помоћ служе власнику за 
свакодневну употребу  и остваривање животних 
потреба домаћинства подносиоца захтева;  

- да за санацију-обнову, односно набавку 
другог добра нису обезбеђена средства из буџета 
Републике Србије, донација или других извора 
финансирања. 

5. Органи  управе надлежни за 
координацију, односно носиоци спровођења 
појединих мера из овог програма 

Носиоци спровођења мера из овог 
програма су Општинско веће и Општинска 
управа општине Врњачка Бања у складу са 
чланом 29. и 30.  Закона о обнови након 
елементарне и друге непогоде.  

6.Процена потребних финансијских 
средстава и извор финансирања 

Потребна финансијска средства за 
санацију и обнову поплављеног подручја  износе 
преко 40.000.000,00 динара. 

Општина Врњачка Бања  за помоћ и 
обнову поплављеног  подручја ће определити 
средства из Буџета општине Врњачка Бања за 
2017. годину у износу од 500.000,00  динара за 
санацију штете, односно поправку и набавку 
добара  која нису обухваћена Државним 
програмима обнове, која су приоритетна према 
обиму оштећења и значају за грађане на 
територији јединице локалне самоуправе, а у 
складу са висином укупно обезбеђених 
средстава. 

 
   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
           Број: 217/193/17 од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
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345. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

12. седници одржаној 29.11.2017.године, на 
основу захтева ''Воде Синђелић ДОО-РУЦ 
Ждрело'' Петровац на Млави, бр.310-13/17 од 
21.11.2017.године, а у складу са  Стручном 
препоруком Председнику општине Врњачка 
Бања  Сталне Комисије за праћење количина и 
састава природног лековитог фактора  у 
Врњачкој Бањи, на основу чл. 36. Статута 
општине Врњањка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст),  
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности за извођење геолошких 

истраживања и експлоатацију резервних 
минералних сировина у циљу  санације и 
ревитализације експлоатационог бунара 

 ''ИГБ-1/92- ''Бели извор'' 
 

1.Даје се сагласност ''Води Синђелић 
ДОО-РУЦ Ждрело'' Петровац на Млави, којем 
Друштву  је одлуком Скупштине општине 
Врњачка Бања бр. 46-67/17 од 5.9.2017.године, 
отуђено земљиште и објекти на кп.бр. 1125/2 КО 
Врњачка Бања, која парцела је у непосредној 
близини  кат.парцеле 1124/1 КО Врњачка Бања, 
на којој се налази бунар ''ИГБ-1/92-''Бели извор'' 
и бивете на кп.бр.1118 КО Врњачка Бања (У 
даљем тексту: Подносилац захтева), да на 
кп.бр.1124/1 и кп.бр.1118 КО Врњачка Бања  
може вршити геолошка истраживања, а након 
добијања решења о истражном праву и 
експлоатацију резервних минералних сировина у 
циљу санације и ревитализације наведених 
објеката. 

2.Ова сагласност се даје под  условима 
који су садржани у   Стручној препоруци 
Председнику општине Врњачка Бања  Сталне 
Комисије за праћење количина и састава 
природног лековитог фактора  у Врњачкој Бањи 
(минералних и термоминералних вода), који се 
односи на предузимање радњи, мера и поступака 
на заштити и очувању експлоатационог бунара 
''ИГБ-1/92-''Бели извор'' на изворишту ''Бели 
извор'' број: 325-18/17 од 16.11.2017.године, и то: 

а/ Током ревитализације експлоа-
тационог бунара ''ИГБ-1/92-''Бели извор'', 
екстерни експертски хидрогеолошки надзор 
вршиће лице које предложи Општина Врњачка 
Бања (а на терет Подносиоца захтева). 
Пројектантски и инвеститорски стручни 
надзор, а према пројекту, остају на терет 
Подносиоца захтева по његовом избору. 
Експертски надзор врши се континуирано за 
све време свих припремних, теренских радова 

и осматрања режима ТМ вода укључујући и сва 
тестирања, узорковања вода и мониторинга, 
као и надзор над резултатима свих 
хидрохемијских испитивања. 

б/ Због могућих појава нежељених 
утицаја на блиска, суседна изворишта (два од 7 
раритетних изворишта Врњачке Бање - 
Слатина и Језеро), која су у експлоатацији 
готово више од 50 година, перманентни 
мониторинг издашности, режима НПВ-а и 
квалитета воде на истима мора бити прецизно 
истакнут у хидрогеолошком пројекту, те 
контролу истих за све време ревитализације 
бунара ИГБ-1/92-''Бели извор'' и његовог 
тестирања, спроводе конкретно стручни и 
инвеститорски надзор на терет Подносиоца 
захтева. О опсервацијама и резултатима 
промптно, односно по захтеву, исти 
извештавају општину (преко лица задуженог за 
вршење експертског хидрогеолошког надзора). 

ц/ Избор техничког решења начина 
обезбеђења - преусмерења дела експлоатације 
у капацитету од најмање Q= 0.3 l/s преко 
постојеће или нове бивете за потребе 
несметаног (као до сада) коришћења воде од 
стране грађана Врњачке Бање, гостију и 
посетилаца Бање, препустити као обавезу 
Подносиоца захтева, те инсистирати да пре 
стицања решења којим се одобрава извођење 
грађевинских радова, ова обавеза мора бити 
саставни део архитектонско/грађевинског 
пројекта (уведена у техничку документацију). 

д/ Сугестија Подносоцу захтева, може, 
али и не мора бити саставни део уговора је - 
опција прихватања предлога за продубљењем 
бунара до дубине од 600 m (у складу са првим 
пројектом РГФ-а из 1992.године). У том 
смислу, ову опцију уградити у хидрогеолошки 
пројекат. Одлука о овом, донела би се тек по 
завршетку теренских радова до освојене 
коначне дубине од 508 m. Трошкови 
реализације радова за освајање дубине од 600 
m на бунару ''ИГБ-1/92-''Бели извор'', пали би 
искључиво на терет Подносиоца захтева. 

Право експлоатације, уколико се добују 
веће количине и више температуре воде по 
окончању ревитализације, задржао би Подносилац 
захтева, уз и даље осигурање капацитета у 
минималној количини од Q=0.3 l/s, за 
грађане/посетиоце/госте Врњачке Бање. 

е/ Уколико би, због сложених 
геолошко/тектонских и хидрогеолошких 
карактеристика на предметном плацу, дошло 
до некаквих нежељених ефеката и последица 
на режим термо- минералних вода на 
извориштима ''Слатина'' и ''Језеро'', радови на 
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санацији бунара ИГБ-1/92-''Бели извор'' ће се у 
било ком тренутку зауставити, те би у 
интеракцији између пројектанта, стру-
чног/инвеститорског и експертског надзора, 
била донета одлука која ће задовољити и 
интерес локалне самоуправе, али и Подносиоца 
захтева, на обострану добробит. 

ђ/ По стицању експлоатационог права 
(решењем надлежног Министарства), односно 
водопривредне дозволе, то би такође требало 
увести у уговор, Поднослац захтева је дужан да 
на глави експлоатационог бунара угради 
фиксни мерни уређај за мерење протицаја, те 
врши континуирани мониторинг режима 
експлоатације и хидрохемије воде (преко 
уредне водне књиге), а све у складу са Законом 
о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', 
бр. 135/04, 36/09, 36/09, 72/09, 43/11), Законом 
о бањама (''Сл.гласник РС'', бр. 80/92 и 67/93), 
Уредбом Владе Србије о утрврђивању подручја 
бање Врњачка Бања (''Сл.гласник РС'', бр. 
26/1997), Одлуци о коришћењу природног 
лековитог фактора (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр. 9/98), Одлуци о давању 
сагласности на коришћење природног 
лековитог фактора (''Сл.гласник РС'',  
бр.25/1998)  и др. Приступ овом објекту и 
документацији (водној књизи), у складу са 
''Програмом мера и активности на обезбеђењу 
одрживе експлоатације и заштити од загађења 
ресурса минералних и термалних вода Врњачке 
Бање из 2017.године'', по захтеву надлежних 
општинских служби и комисија, мора бити 
увек расположив и доступан. 

3.Овлашћује се Председник општине да 
са Подносиоцем захтева,  закључи уговор којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе, које 
проистичу из овог решења и услова наведених у 
њему. 

4. У поступку добијања потребних 
одобрења код надлежног Министарства, 
Подносилац захтева је у обавези да у захтеву 
наведе да ће преусмерити део експлоатације у 
капацитету од најмање Q= 0.3 l/s преко 
постојеће или нове бивете за потребе општине 
Врњачка Бања, што је ближе прецизирано у 
тачки 2. ц) овог решења. 

5. Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 310-13/17 од 29.11.2017.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 

346. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 12. 

редовној седници одржаној дана 
29.11.2017.године, на основу   чл.14., 60., 61., 61а., 
64. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту 
(''Сл.гласник РС'', бр.62/06, 65/08, 41/09, 112/15 и 
80/17), Приручника за израду годишњег Програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта (Издавач СКГО), чл.36. Статута 
општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст),  
донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за израду предлога 

годишњих програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Врњачка Бања за период  од 
2018. – 2022.године 

 
I 

Образује се Комисија за израду Предлога 
годишњих програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Врњачка Бања за период од  
2018.-2022. године (у даљем тексту: Комисија). 
 

II 
У Комисију се именују: 
За председника: 
Зоран Дунић, дипл.економиста 
за заменика председника: 
Aлександар  Бекчић, дипл. инж. пољопривреде 
за чланове: 
1.Ненад Јокић, дипл.инж. пољопривреде 
2.Марина Илић, дипл. инж. шумарства                                                               
3.Сандра Бежановић, дипл.инж.пољопривреде 
4.Мила Стојановић, дипл. инж. пољопривреде 
5.Саша Грковић, члан Општинског већа задужен 
за област пољопривреде. 

 
III 

Задатак Комисије је да: 
-пре израде Предлога годишњег Програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Врњачка Бања 
(у даљем тексту: Предлог годишњег програма) 
обавести образовне установе -школе, стручне 
пољопривредне службе, социјалне установе, 
високообразовне установе -факултете и научне 
институције чији је оснивач држава, установе за 
извршење кривичних санкција и правна лица у 
државној својини регистрована за послове у 
области шумарства, да Комисији доставе захтеве 
за признавање права на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини 
без плаћања накнаде у површини која је 
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примерена делатности којом се баве, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим; 
-пре израде Предлога годишњег програма обавести 
правна и физичка лица која су власници 
функционалних система за наводњавање и 
одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада 
старијих од 3 године, а млађих од 30 година у 
роду, функционалних пољопривредних објеката, а 
који се налазе на земљишту у државној својини и 
правна и физичка лица која су власници објеката 
за узгој и држање животиња и која се баве узгојем 
и држањем животиња, а у циљу производње хране 
за животиње, да Комисији доставе за признавање 
право пречег закупа са потребном документа-
цијом, најкасније до 30. октобра текуће године за 
наредну годину, да размотри достављене захтеве и 
донесе одлуку о истим; 
-изради Предлог годишњег програма у складу са 
одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о 
пољопривредном земљишту, упутствима и 
препорукама Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде  о изради годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта и поступка јавног 
надметања; 
-прибави мишљење Комисије за давање мишљења 
на Предлог годишњег Програма заштите, уређења 
и коришћења , коју образује Председник општине; 
-прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде, водопривреде и шумарства на 
Предлог годишњег Програма; 
-достави Предлог годишњег Програма Скупштини 
општине на даљу процедуру; 
-по истом поступку, уколико буде потребно, 
изради Предлог измене и допуне годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Врњачка Бања. 
 

IV 
Комисија ће обавити свој задатак у 

складу са законом прописаним роковима.  
Скупштина општине  доноси Годишњи 

програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Врњачка Бања, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства, у 
складу са законски прописаним роком.  

 
V 

Стручну обраду аката, других 
материјала, организационе и дминистративне 
послове за Комисију обавља организациона 
јединица Општинске управе, надлежна за 
послове пољопривреде. 
 

 

VI 
За обављање задатака из става III овог 

решења, председник, заменик председника и 
чланови Комисије, имају право на накнаду у 
висини коју утврђује Председник општине 
својим актом. 

 
VII 

Овим решењем ставља се ван снаге 
Решење о о образовању Комисије за израду 
предлога годишњих програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Врњачка Бања за период  од 
2013.–2017.године, бр. 020-201/13  од 
17.09.2013.године (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.15/13). 

 
VIII 

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

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-252/17  од 29.11.2017.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
347. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници, одржаној 29.11.2017.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.36. ст.1.тачка 9а Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
23/16-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Статут Народне 

библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 

   I. 
 Даје се саглсност на Статут  Народне 
библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, 
који је усвојио  Управни одбор ове установе 
одлуком бр.01-678/2017 од 18.9.2017.године. 
 Статут из става 1.овог решења ступа на 
снагу давањем ове сагласности. 
 
   II. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења,  а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњчка Бања''. 
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   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број:020-242/17  од 29.11.2017.године 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
348. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана   29.11.2017.године, 
на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2017.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.28/16,  7/17 и 18/17), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  допуне Програма рада 
и измене Финансијског плана Центра за 

социјални рад Врњачка Бања за 2017.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  допуне  
Програм рада и измене Финансијског плана  
Центра за социјални рад  Врњачка Бања за 
2017.годину, које  је усвојио Управни одбор 
Центра за социјални рад одлуком бр.551-
324/2017-3 од 3.11.2017. године. 

2.  Допуне  Програма рада и измене 
Финансијског плана Центра за социјални рад за 
2017. годину, ступају  на снагу давањем ове 
сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 400-2443/17 од 29.11.2017.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
349. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана  29.11.2017.године, 
на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
Ребаланса Одлуке о  буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.годину, бр.400-2588/17 од 
29.11.2017.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Друге измене Програма 
пословања Општинске стамбене агенције 
општине Врњачка Бања за 2017.годину 

1.Даје се сагласност на Друге измене 
Програма пословања  Општинске стамбене 
агенције општине Врњачка Бања за 2017.годину, 
који је усвојио Управни одбор ове Агенције 
одлуком бр.35-2051/17  од 29.11.2017.године. 

2. Друге измене Програма пословања  
Општинске стамбене агенције општине Врњачка 
Бања за 2017.годину ступају на снагу давањем 
ове сагласности. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
   Број: 400-2593/17 од 29.11.2017.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
350. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана   29.11.2017.године, 
на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
Ребаланса Одлуке о  буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.годину, бр.400-2588/17 од 
29.11.2017.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Трећу измену Плана и 
програма пословања са Планом опште 
туристичке пропаганде и Пете измене 

финансијског плана Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2017.годину 

  
1.Даје се сагласност на Трећу измену 

Плана и програма рада са  Планом опште 
туристичке пропаганде Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2017.годину, који 
је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 
бр.1669/17 од 29.11.2017.године. 

2. Даје се сагласност на Пете измене 
Финансијског плана Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања за 2017.годину, који 
је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 
бр.1668/17  од 29.11.2017.године. 

3. Треће измене Плана и програма рада 
са  Планом опште туристичке пропаганде и Пете 
измене Финансијског плана Туристичке 
организације за 2017.годину, из тачке 1. и 2.  
овог решења ступају на снагу давањем ове 
сагласности.  

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
   Број: 400-2665/17 од 29.11.2017.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
351. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана  29.11.2017.године, 
на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и 
Ребаланса Одлуке о  буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.годину, бр.400-2588/17 од 
29.11.2017.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  на Треће измене 
Програма рада са измењеним Финансијским 
планом Установе Спортски центар Врњачка 

Бања за 2017.годину 
 

1. Даје се  сагласност на Треће  измене  
Програма рада са измењеним Финансијским 
планом Установе Спортски центар  Врњачка 
Бања за 2017.годину, који је усвојио Управни 
одбор Спортског центра одлуком бр.01-705/17 
од 29.11.2017. године. 

2. Треће измене Програма рада са 
измењеним Финансијским планом Установе 
Спортски центар за 2017. годину, ступају на 
снагу давањем ове сагласности. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 400-2666/17 од  29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
352. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана   29.11.2017.године, 
на основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
Ребаланса Одлуке о  буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.годину, бр.400-2588/17 од 
29.11.2017.године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на измене   Програма рада 
са измењеним Финансијским планом Културног 

центра за 2017.годину 
  

1. Даје се сагласност на измене Програма 
рада са измењеним Финансијским планом 
Културног центра за 2017.годину, које је усвојио 
Управни одбор ове установе одлуком бр.УО- 
1457 од  29.11.2017.године. 

2. Измене Програма рада са измењеним 
Финансијским планом Културног центра за 
2017.годину, из тачке 1. овог решења,  ступају на 
снагу давањем ове сагласности. 

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

   Број: 400-2672/17 од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
353. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана   29.11.2017.године, 
на основу  чл.59. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр. 15/16), чл. 36.став 1. тачка 
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 23/16) и  Ребаланса 
Одлуке о  буџету општине Врњачка Бања за 
2017.годину, бр.400-2588/17 од 
29.11.2017.године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Измене и допуне 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа  ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања за 2017.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  Измене и 
допуне Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа  ''Бањско зеленило и чистоћа'' 
Врњачка Бања за 2017.годину  који је усвојио 
Надзорни одбор ЈКП  ''Бањско зеленило и 
чистоћа'', одлуком бр.3838/1/2017  од 
29.11.2017.године. 

2. Измене и допуне Програма пословања 
ЈКП  ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 
2017.годину, се сматрају донетим давањем ове 
сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
   Број: 400-2679/17 од  29.11.2017.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
354. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана   29.11.2017.године, 
на основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним предузећима (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.15/16),  чл. 36.став 1. тачка 9б Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  
чл.21.  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2017.годину (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.28/16, 7/17 и 18/17), донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању   Извештаја о реализацији програма 
пословања   ЈП  за превоз путника и транспорт 

робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 
2016.годину 

 
1. Усваја се   Извештај о реализацији 

програма пословања   ЈП за превоз путника и 
транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 
Бања за 2016.годину, који је усвојио Надзорни 
одбор ЈП ''Нови Аутопревоз'' одлуком о усвајању 
финансијског Извештаја за 2016.годину и 
мишљење овлашћеног ревизора на финанисјки 
извештај, бр.1737/1/2017  од 20.6.2017. године. 

2. Извештај о реализацији програма 
пословања   ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 2016. 
годину, представља саставни део овог закључка. 

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

   Број: 400-1785/17 од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
355. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници, одржаној 29.11.2017.године,  на 
основу члана 65. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/16) и  
чл.36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 
23/16-пречишћен текст),  донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

о   Извештају независног ревизора о обављеној 
ревизији финансијског извештаја JП за превоз 

путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' за 
2016.годину 

 
1. Скупштина општине је упозната са 

Извештајем независног ревизора о обављеној 
ревизији финансијских извештаја ЈП ''Нови 
Аутопревоз'' за 2016.годину. 

  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: 400-2618/17 од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
356. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. редовној седници одржаној дана 
29.11.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 
чл. 124. Закона о социјалној заштити 
(''Сл.гласник РС'', бр.24/11) и чл.36.став 1. тачка 
9а. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 
текст), донела је  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
Констатује се да је Сандри Миодраговић, 

престао мандат  директора Центра за социјални 
рад општине Врњачка Бања, због истека мандата 
на који је именована и именовања директора ове 
установе по спроведеном јавном конкурсу. 

Овај закључак објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-255/17  од 29.11.2017.године 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
357. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
12. седници, одржаној дана  29.11.2017.године, 
на основу чл. 32. ст.1. тачка 9. Закона о локалној 
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самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07,  83/2014 
- др. закон и 101/16-др.закон), чл.124. Закона о 
социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', бр.24/11),  
чл.16. Одлуке о оснивању Установе Центар за 
социјални рад општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.13/11) и чл.36.ст.1. 
тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-
пречишћен текст), по претходно прибављеној 
сагласности Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике-Сектора за бригу о 
породици и социјалну заштиту,  бр.119-01-
305/2017-09 од 17.10.2017.године,  донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  директора Установе Центар за 
социјални рад општине Врњачка Бања 

 
I 

 Именује се Сандра Миодраговић, 
дипл.правник за директора Установе Центар за 
социјални рад општине Врњачка Бања, на 
период од 4 године. 
 

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

 
  О б р а з л о ж е њ е 
 Правни  основ  за  доношење  овог  
решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи, којом је прописана 
надлежност Скупштине општине у погледу 
именовања директора јавних предузећа, установа, 
организација и служби чији је оснивач, која 
надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9а. 
Статута општине Врњачка Бања. Одредбом чл. 
124. Закона о социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', 
бр.24/11), прописано је да директора центра за 
социјални рад именује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, на основу конкурса, по 
прибављеном мишљењу управног одбора центра 
за социјални рад, а одредбом чл. 16. Одлуке о 
оснивању Установе Центар за социјални рад 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/11) да директора Центра 
именује Скупштина општине, на основу 
спроведеног конкурса који расписује Управни 
одбор Центра и  по прибављеном мишљењу 
Управног одбора Центра. 
 Управни одбор Центра за социјални рад 
је на основу наведене одредбе Закона о 
социјалној заштити, као и у складу са наведеном 
одредбом оснивачког акта,  расписао конкурс за 
директора Центра за социјални рад, при томе 
поштујући законски рок, да се исти распише  

најкасније 30 дана пре истека мандата раније 
именованом директору,  тако што је  донео 
Одлуку о расписивању конкурса за именовање 
директора, бр.551-232/2017-2 од 
25.8.2017.године, а конкурс је објављен у листу 
''Послови'', од 6.9.2017.године и  дневном листу 
''Данас'', од 12.9.2017.године. 

 Управни одбор Центра за социјални рад 
је актом бр.551-278/2017-2  од 29.9.2017.године 
доставио Скупштини општине Врњачка Бања:  
Мишљење Управног одбора, са седнице одржане 
28.9.2017.године да се за директора именује 
Сандра Миодраговић, Листу кандидата за избор 
директора, на коју је уврстио: Сандру 
Миодраговић, Сашу Миодраговића и Радета 
Чеперковића,  записник са 7. седнице одржане 
28.9.2017.године, као и пријаве са пратећом 
документацијом пријављених кандидата. 

Сагласно одредби чл. 124. Закона о 
социјалној заштити (''Сл.гласник РС'', бр.24/11), 
којом је у ставу 8. прописано да на именовање 
директора центра за социјални рад сагласност 
даје министарство надлежно за социјалну 
заштиту, актом Скупштине општине Врњачка 
Бања бр.020-214/17 од 2.10.2017.године и 
допуном бр.020-2014/17 од 2.10.2017.године, 
затражена је сагласност да се за директора 
Центра за социјални рад општине Врњачка 
Бања, именује Сандра Миодраговић. 

Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и инвалидска питања-Сектор бригу о 
породици и социјалну заштиту  је својим актом 
бр. 119-01-305/2017-09 од 17.10.2017.године, дао 
сагласност да се на дужност директора Центра за 
социјални рад Врњачка Бања  именује Сандра 
Миодраговић, на који начин су се стекли 
законом прописани услови за именовање 
директора ове установе. 
 На  основу  достављаних аката од стране 
Центра за социјални рад и сагласности надлежног 
министарства, Скупштина  општине  Врњачка 
Бања  је  за директора Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања  именовала  Сандру 
Миодраговић, дипл.правника из Врњачке Бање, на 
период од 4 године, што је у складу са чл.124.став 
2. Закона о социјалној заштити. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети 
тужба Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана 
од дана пријема решења. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-214/17  од 29.11.2017.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 



 Страна 22     -   Број  34.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     30.11.2017. године 
  

 
 

358. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

12. седници одржаној дана 29.11.2017.године  на 
основу чл.36.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16 – 
пречишћен текст)  и чл.6. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о образовању Савета за 
здравље општине Врњачка Бања бр.020-249/17 
од 29.11.2017.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊЕУ ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА 
ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

 Разрешавају се чланови Савета за 
здравље општине Врњачка Бања, и то: 
1.др. мед. Јелена Боровац, 

2. Илија Дабетић,   
3. др Јелена Дишовић-Ђукић,  
4. Срђан Станковић,  
5. др Вања Балшић,  
6. Весна Бонџић и 
7.Споменка Миликић. 
 

Члан 2. 
 Ово решење се доноси из разлога 
ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о образовању Савета за здравље 
општине Врњачка Бања бр.020-249/17 од 
29.11.2017.године, којом је измењен број и 
састав овог Савета и именовања чланова Савета 
у складу са овом одлуком. 
 

Члан 3. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
     Број: 020-254/17  од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
359. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 29.11.2017.године  на 
основу чл.15. Закона о јавном здрављу 
(''Сл.гласник РС'', бр.15/16), чл.38. став 1.  Закона 
о правима пацијената (''Сл.гласник РС'', 
бр.45/13), чл.40.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16 – 
пречишћен текст),  чл.38. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/16 – пречишћен 

текст) и чл. 1. и 2. Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о образовању Савета за здравље општине 
Врњачка Бања бр.020-249/17 од 
29.11.2017.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника, заменика 
председника и чланова савета за здравље 

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
 У Савет за здравље општине Врњачка 
Бања, који је образован као посебно радно тело 
Скупштине општине Врњачка Бања, именују се: 
1. Иван Џатић, председник, испред локалне 
самоуправе, 
2.Зоран Рајић, зам.председника, испред локалне 
самоуправе, 
3. Др Нина Милић Медин, члан, испред локалне 
самоуправе, 
4. Др Весна Малићанин, из реда Дома здравља, 
5. Др Нада Лазаревић, из реда Специјалне 
болнице ''Меркур'', 
6. Др Живадин Ђорђевић, из реда Спец.болнице 
за интерне болести, 
7. Сања Дреновак Ратковић, представник 
удружења грађана из реда пацијената, 
8. Јелена Танасковић, из реда  Републичког 
фонда за здравствено осигурање- Филијала 
Краљево и 
9. др Марија Божовић, спец.социјалне медицине, 
из реда Завода за јавно здравље Краљево. 
 

Члан 2. 
 Задаци савета су да: 

1. прати и координира рад установа 
примарне здравствене заштите; 

            2.унапређује приступачност и уједначе-
ност коришћења примарне здравствене заштите 
на територији општине Врњачка Бања; 
            3.предлаже и предузима мере са крајњим 
циљем унапређења ефикасности рада примарних 
здравствених установа и предузима и друге 
активности у циљу унапређења система прима-
рне здравствене заштите и здравља становника; 
            4.подстиче сарадњу свих здравствених 
установа на територији општине Врњачка Бања; 
            5.прати здравствено стање становништва 
општине Врњачка Бања; 
            6.утврђује приоритете у здравственој 
заштити и стара се о њиховом спровођењу; 
            7.унапређује односе са републичким и 
регионалним институцијама, установама и 
организацијама; 
 8. разматра приговоре о повреди 
појединачних права пацијената на основу 
достављених и прикупљених доказа и чињеница; 
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 9. о утврђеним чињеницама обавештава 
подносиоца приговора и директора здравствене 
установе, односно оснивача приватне праксе на 
коју се приговор односи и даје одговарајуће 
препоруке; 
 10. разматра извештаје Саветника 
пацијената, прати остваривање права пацијената 
на територији општине Врњачка Бања и 
предлаже мере за заштиту и промоцију права 
пацијената; 
 11. подноси годишњи извештај о свом 
раду и предузетим мерама за заштиту права 
пацијената организационој јединици општинске 
управе општине Врњачка Бања, надлежној за 
област здравствене заштите, Скупштини 
општине Врњачка Бања и министру надлежном 
за послове здравља; 
 12. доставља годишњи извештај о свом 
раду Заштитнику грађана у циљу информисања 
и сарадње. 

Поред задатака из става 1. овог члана, 
Савет обавља и одређене послове из области 
деловања јавног здравља, у складу са чл. 15. 
Закона о јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', 
бр.15/16). 

 
Члан 3. 

 Мандат Савета траје 4 године. 
 Мандат председника, заменика 
председника и члана Савета може престати и пре 
истека рока, подношењем оставке или 
разрешењем. 
 

Члан 4. 
 Савет за здравље обавља послове и 
задатке у складу и на начин утврђен одредбама 
Пословника о раду Скупштине општине 
Врњачка Бања  и одредбама Пословника о раду 
Савета за здравље.  
 

Члан 5. 
 Председник, заменик председника и 
чланови Савета, имају право на накнаду за рад,  
о чему ће Председник општине донети посебно 
решење. 
  

Члан 6. 
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Савета, обавља 
организациона јединица општинске управе 
општине Врњачка Бања, надлежна за област 
здравствене заштите. 
  

Члан 7. 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-253/17  од 29.11.2017.године 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
360. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 
12. седници одржаној дана 29.11.2017.године, на 
основу чл. 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 52/11, 55/13, 5/15-аут.тумачење, 68/15, 
62/16-одлука УС) ), a у вези са чл.208. Закона 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.88/17)  и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', број 23/16-пречишћен 
тект), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 
одбора ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања 

 
   I 

Разрешава се Весна Бурмаз, дужности 
члана Школског одбора ОШ ''Попински борци'' 
Врњачка Бања,  због наступања  услова из чл.55. 
став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 52/11, 55/13, 15/15-аут.тумачење, 68/15, 
62/16-одлука УС), односно због престанка 
основа по којем је именована- завршетак 
школовања детета. 

II 
 Именују  се Слађана Поповић за члана 
Школског одбора ОШ ''Попински борци'' 
Врњачка Бања, испред родитеља. 
 

III 
 Мандат новоизабраног  члана траје до 
истека мандата Школског одбора. 
 

IV 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
V 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-195/17 од 29.11.2017.године  

 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
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361. 
Скупштина општине Врњачка Бања је 

на 12. седници одржаној дана 29.11.2017.године, 
на основу чл. 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 52/11, 55/13, 5/15-аут.тумачење, 68/15, 
62/16-одлука УС), a у вези са чл.208. Закона 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.88/17)  и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', број 23/16-пречишћен 
тект), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 
одбора Гимназије Врњачка Бања 

 
   I 

Разрешава се Славиша Марковић, 
дужности члана Школског одбора Гимназије 
Врњачка Бања,  због наступања  услова из чл.55. 
став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 52/11, 55/13, 15/15-аут.тумачење, 68/15, 
62/16-одлука УС), односно због престанка 
основа по којем је именован- завршетак 
школовања детета. 

 
II 

 Именују  се Виолета Крстић за члана 
Школског одбора Гимназије Врњачка Бања, 
испред родитеља. 
 

III 
 Мандат новоизабраног  члана траје до 
истека мандата Школског одбора. 
 

IV 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
V 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-205/17 од 29.11.2017.године  
 
ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
362. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. седници одржаној дана 29.11.2017.године,  на 
основу чл. 55. Закона о основима система 
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 

72/09, 52/11, 55/13, 5/15-аут.тумачење, 68/15, 
62/16-одлука УС), a у вези са чл.208. Закона 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.88/17),  чл.13. и 
15. Одлуке о оснивању Установе за предшколско 
образовање, васпитање и исхрану деце "Радост" 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево", бр. 
8/92 и 24/04)  и чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 
23/16-пречишћен тект), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о   разрешењу и именовању члана Управног 
одбора Предшколске установе "Радост" Врњачка 

Бања 
 
   I 
 Разрешава се Вања Лазовић, дужности 
члана Управног одбора Предшколске установе 
"Радост" Врњачка Бања, испред Савета 
родитеља,  због престанка основа по којем је 
именована. 
  

II 
 Именује се Соња Бежановић за члана 
Управног одбора Предшолске установе "Радост" 
Врњачка Бања, из реда родитеља. 
 

III 
Мандат новоизабраног  члана траје до 

истека мандата Управног одбора. 
 

  IV 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

 V 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-215/17  од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
363. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
12. редовној седници одржаној дана 
29.11.2017.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
23/16-пречишћен текст)  и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-
пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  члана Бањског  
одбора Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

Разрешава се Дејан Лучић, дужности 
члана Бањског одбора Скупштине општине 
Врњачка Бања, због престанка одборничког 
мандата. 
 

Члан 2. 
Именује се Драган Миленковић за члана 

Бањског одбора Скупштине општине Врњачка 
Бања. 
  

Члан 3 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.23/16-пречишћен текст и 7/17-Аутентично 
тумачење). 

 
Члан 4 

Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
      Број: 020-258/17  од 29.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Иван Радовић,с.р. 
___________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
364. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној дана 
24.11.2017.године, на основу чл. 46. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07, 83/14-др закон и 101/16-др.закон), чл. 
59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 - пречишћен 
текст), чл. 33. Пословника о раду Општинског 
Већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09) 
и Закључка Скупштине општине Врњачка Бања  
бр. 020-49/17 од  6.3.2017.године,  доноси: 

 
РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ 

МЕМОРАНДУМA О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ 
ПРОГРАМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА 

РАЗВОЈ (UNDP) 
 
 

И 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКAЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 
I 

 Усваја се Меморандум о разумевању 
између Програма уједињених нација за развој 
(UNDP) и јединице локaлне самоуправе Врњачка 
Бања предложен од стране ПРОГРАМА 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (UNDP), 
којим се утврђују активности подршке при 
увођењу система енергетског менаџмента у 
јединици локалне самоуправе Врњачка Бања, 
укључујући информациони систем енергетског 
менаџмента, како би се повећао ниво 
инвестиција у енергетску ефикасност у 
објектима од јавног значаја, који су у 
надлежности јединица локалне самоуправе и 
комуналним услугама, у циљу повећања њиховe 
енергетске и трошковне ефикасности. 

 
II 

Саставни део овог решења је 
Меморандум о разумевању између програма 
уједињених нација за развој (UNDP) и јединице 
локaлне самоуправе Врњачка Бања. 
 

III 
 Овлашћује се Председник општине 
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања 
потпише Меморандум из члана 1 овог Решења и 
донесе потребна акта за реализацију обавеза и 
активности локалне самоуправе Врњачка Бања 
дефинисаних Јавнim позивom UNDP - 
Портфолио енергетика ЈП1/17. 
 

IV 
 Ово Решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и биће објављенo у  
''Сл.листу општине Врњачка Бања'' 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење Решења о 
усвајању меморандумa о разумевању између 
Програма Уједињених нација за развој (UNDP) и 
јединице локaлне самоуправе Врњачка Бања је 
чл. 46 Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-др закон и 
101/16-др.закон), чл. 59 Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 23/16 - пречишћен текст), и Закључак 
Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020-
49/17 од  6.3.2017. године. 
 Програм Уједињених нација за развој 
(УНДП)  у оквиру  Пројекта "Уклањање 
препрека за промоцију и подршку енергетског 
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менаџмента система у општинама у Србији", а у 
сарадњи са Министарством рударства и 
енергетике Републике Србије расписао је 16. 
августа 2017. године јавни позив за подршку 
јединицама локалне самоуправе у увођењу 
система енергетског менаџмента и кориштења 
локално расположивих биомаса за производњу 
енергије на који се  пријавила и општина 
Врњачка Бања достављањем све потребне 
документације у складу са позивом од стране 
Одсека за привреду и друштвене делатности 
општинске управе општине Врњачка Бања. 
 Дана 19. октобра 2017. године општина 
Врњачка Бања је добила обавештење да је 
изабрана са још 29 локалних самоуправа на 
територији Републике Србије по Јавном позиву 
UNDP - Портфолио енергетика ЈП1/17. 
 Реализација активности дефинисаних 
предметом Јавног позива планирана је за период 
новембар 2017. – јун 2019. године. 
 Јавним позивом је предвиђено да свака 
изабрана јединица локалне самоуправе добије:  

 Пружање техничке помоћи ангажовањем 
консултаната (Машински факултет у 
Београду према уговору са Програмом 
Уједињених нација за развој (UNDP) за: 

1) Израду годишњег извештаја о 
остваривању циљева уштеде енергије 
за ЈЛС као Обвезнике система, а у складу 
са „Правилником о обрасцу годишњег 
извештаја о остваривању циљева уштеде 
енергије“ („Службени гласник РС”, број 
32/16 од 30.3.2016. године и ступио је на 
снагу 7.4.2016. године) за 2016. и 2017. 
годину;  

2) Израду програма енергетске ефикасности 
за ЈЛС (у даљем тексту: Програм) у 
складу са Законом о ефикасном 
коришћењу енергије („Службени гласник 
РС”, број 25/13) са потпрограмом 
анализе расположивог потенцијала и 
искоришћења биомасе у енергетске сврхе 
на територији ЈЛС; 

3) Обуке корисника у објектима од јавног 
значаја, који су у надлежности ЈЛС, за 
коришћење и унос података у 
Информациони систем за енергетски 
менаџмент Министарства рударства и 
енергетике ИСЕМ; 

4) Израду инвентара котловских постројења 
у објектима од јавног значаја, који су у 
надлежности ЈЛС; 

5) Обуку о финансирању пројеката 
производње енергије из биомасе на 
пољопривредним газдинствима (са 
посебним фокусом на механизмекоји 

су дефинисани у оквиру Инструмента за 
претприступну помоћ за рурални развој - 
ИПАРД програм за 2014-2020); 

6) Обуку о енергетским засадима (локални 
потенцијали и специфичности узгајања, 
начини коришћења, подстицаји, 
препоруке произвођачима и локалним 
самоуправама и др.). 

 Средства за верификацију остварених 
годишњих уштеда енергије и емисије 
CO2 након спроведених активности 
дефинисаних предметом Јавног позива. 

Јединица локалне самоуправе треба да 
испуњава следеће услове: 

1) Да је потписала Повељу градова и 
општина о енергетској ефикасности: 
„Енергетски свесни и ефикасни“. 
(Повеља потписана, у 2016. години.); 

2) Да ће потписати Меморандум о 
разумевању са UNDP, у области сарадње 
посебно у оквиру текућих ЕЕ Пројекта и 
Пројекта биомасе. (Заказано потписи-
вање, дана 29.11.2017. године - UNDP); 

3) Да ће, у складу са Законом, именовати 
енергетског менаџера у најкраћем 
могућем року, а најкасније до краја 2018. 
године. Председника Општине је 
овлашћен да именује Енергетског 
менаџера овлашћењем датим чл. 3 став 2 
Одлуке о успостављању енергетског 
менаџмента општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
21/16) (Постоји испуњен предуслов за 
именовање енергетског менаџера јер је 
дипл. инж. Гордана Радичевић 
запосленик Општинске управе положила 
испит за енергетског менаџера након 
завршене обуке); 

4) Да ће именовати лице задужено за помоћ 
(приступ релевантним објектима, обезбе-
ђивање копија рачуна за енерги-
ју/енергенте/воду релевантних објеката, 
обезбеђивање расположиве пројектно-
техничке документације, као и остала 
документа од значаја за спровођење 
активности дефинисаних предметом овог 
Јавног позива) при реализацији 
активности; 

5) Да ће, у складу са релевантним 
правилником, уносити у ИСЕМ базу 
податке о потрошњи електричне 
енергије, топлотне енергије, енергената и 
воде за све објекте за које ЈЛС плаћа 
трошкове енергије; 

6) Да ће из сваког објекта од јавног значаја, 
који су у надлежности ЈЛС именовати 
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полазника обуке за коришћење и унос 
података у ИСЕМ и да ће за потребе ове 
обуке обезбедити просторију са 
минимум 10 рачунара повезаних на 
интернет (нпр. општински тренинг 
центар, учионица информатичког 
кабинета у школи, и сл.) у којој ће бити 
одржан потребан број обука; 

7) Да ће за потребе обука о финансирању 
пројеката производње енергије из 
биомасе на пољопривредним газди-
нствима и обука о енергетским засадима 
обезбедити просторију за одржавање 
обуке (нпр. општинска сала, сала у 
школи, сала у Дому културе или сл.); 

8) Да прихвата услове о публицитету 
односно да прихвата да Министарство 
и/или UNDP могу објавити публикацију 
која ће садржавати званичне резултате 
реализације овог јавног позива, као и да 
могу на локацији ЈЛС снимати прилоге и 
видео материјале ради упознавања 
стручне и опште јавности о резултатима 
активности у оквиру Јавног позива; 

9) У циљу верификације остварених 
годишњих уштеда енергије и емисије 
CO2 након спроведених активности 
дефинисаних предметом Јавног позива 
корисник је обавезан да омогући 
спровођење енергетских прегледа 
објеката у циљу израде извештаја у 
периоду 1-3 године након реализације 
предметних активности Јавног позива. 
Предлажемо потписивање Меморандума 

о разумевању између Програма Уједињених 
нација за развој (UNDP) и јединице локaлне 
самоуправе Врњачка Бања у тексту како је 
предложено од стране Програма Уједињених 
нација за развој (UNDP) имајући у виду значај 
документа и то: годишњих извештаја, програма 
енергетске ефикасности, обуке корисника и 
менторског рада са корисницима објектата од 
јавног значаја, који су у надлежности ЈЛС, за 
коришћење и унос података у ИСЕМ, израду 
инвентара котлова и обуке јер је Општина 
Врњачка Бања обвезник енергетског менаџмента 
сагласно члану 16 Законом о ефикасном 
коришћењу енергије („Службени гласник РС”, 
број 25/13) којим је прописано да су обвезници 
енергетског менаџмента између осталих и 
јединице ликалне самоуправе са више од 20000 
становника, а чланом 18 истог Закона да је 
обвезник система дужан нарочито да:  

1) реализује планирани циљ уштеде 
енергије који прописује Влада;  

2) именује потребан број енергетских 
менаџера;  

3) доноси програм и план енергетске 
ефикасности и доставља га 
Министарству, на његов захтев;  

4) спроводи мере за ефикасно коришће-
ње енергије наведене у програму, 
односно плану из тачке 3) овог става;  

5) обавештава Министарство о лицу које 
је именовано за енергетског менаџера 
и о лицу које је овлашћено да у име 
обвезника, поред енергетског менаџе-
ра, потписује годишње извештаје из 
члана 15. тачка 1) овог закона;  

6) доставља Министарству годишње 
извештаје о остваривању циљева 
садржаних у програму и плану из 
тачке 3) овог става;  

7) обезбеђује спровођење енергетских 
прегледа најмање једном у пет година, 
осим ако овим законом није другачије 
прописано;  

8) предузима и друге активности и мере 
у складу са законом.  

  Министар прописује образац годишњег 
извештаја о остваривању циљева уштеде 
енергије.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-2403/17 од  24. новембра 2017.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
 

365. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
28.11.2017. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), 
члана  33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-2681/17 од 
28.11.2017.године,  доноси 
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и 
18/17) 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  35.000,оо 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.26. Црвени крст, функционалне 
класификације 760, програм 0901 Социјална и 
дечија заштита, програмска активност 0901-0005 
Активности Црвеног крста, економска класифи-
кација 481, назив економске класификације 
дотација невладиним организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  
планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  
резерва  и увећати планирана позиција 481 
дотација невладиним организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2681/17 од 28.11.2017.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Црвеног крста, број 400-2681/17 од 
28.11.2017.године на име недостајућих средстава 
за спровођење Програма.  
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: 400-2681/17 од 28.новембра 2017.године 

 
                                     За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                Иван Џатић,с.р. 
__________________________________________ 
 
366. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници, одржаној дана 24.11.2017. 
године, на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- 
други закон и 101/16- други закон), 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 и 99/2016), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. 
лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 
18/17), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- 
пречишћен текст), члана  33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-2597/17 од 
24.11.2017.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и 
18/17) 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  115.000,оо 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.26. Црвени крст, функционалне 
класификације 760, програм 0901 социјална и 
дечија заштита, програмска активност 0901-0005 
активности Црвеног крста, економска класифи-
кација 481, назив економске класификације 
дотација невладиним организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  
планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  
резерва  и увећати планирана позиција 481 
дотација невладиним организацијама.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2597/17 од 24.11.2017.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Црвеног крста, број 400-2597/17 од 
24.11.2017.године, на име недостајућих 
средстава за спровођење Програма.  
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: 400-2597/17 од 24.новембра 2017.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 

 
367. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на телефонској седници, одржаној дана 
28.11.2017. године, на основу чл.46  Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07,83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 и 
103/2015), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), 
члана  33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка Општинског 
већа бр. 400-2677/17 од 28.11.2017.године,  
доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2017.г. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17) 
у оквиру раздела 4.01.06. Буџетске резерве, 
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва одобравају се средства у укупном износу 
од 50.000,00 динара у корист апропријације у 
оквиру раздела 4 Општинска управа, глава 4.09. 
Месна заједница Грачац, функционалне 
класификације 130, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0602-0002 
Функционисање месних заједница, економска 
класификација 426 Материјал. 

За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати апропријације 
426 Материјал. 
2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу закључка Општинског већа бр.400-
2677/17 од 28.11.2017.године, а поводом захтева 
Месне заједнице Грачац бр.400-2677/17 од 
28.11.2017.године. 
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 
Месне заједнице Грачац. 
  Обавезује се Месна заједница Грачац 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 Месна заједница Грачац. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2677/17 од 28.новембра 2017.године                                                                                               
  
                                            За ПРЕДСЕДНИК-а 
                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
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