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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
22.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници одржаној 2.3.2016. године, на основу
чл. 41. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапошљености („Сл. гласник РС”, бр.
36/09), чл.36. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст и 16/14), уз прибављено
мишљење Локалног савета за запошљавање од
11.01.2016. године, донела је
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2016.
ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за
запошљавање општине Врњачка Бања за 2016.
годину (у даљем тексту: ЛАПЗ).

достављају потребне податке телу из чл. 4.
ове Одлуке.
Члан 6.
ЛАПЗ је саставни део ове Одлуке и биће
објављен на званичном сајту Општине Врњачка
Бања.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Сл. листу Општине
Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 11-245/15 од 2.3.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
23.

Члан 2.
ЛАПЗ представља инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања у
2016. години и усклађен је са циљевима
Националног плана за запошљавање за 2016.
годину, Стратегије одрживог развоја 2013-2023.
године и Локалног акционог плана за младе
2015-2019. године.

Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници одржаној дана 2.3. 2016.године,
на основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Сл. гласник РС“ бр.16/02, 115/05 и 107/09) и
члана 36. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.13/14пречишћен текст), доноси

Члан 3.
ЛАПЗ je идентификоваo проблемe,
препознаo групe са натпросечним ризиком од
незапослености и дизајнираo мерe активне
политике запошљавања којима ће се деловати на
узроке проблема и смањити разлике у погледу
ризика незапослености.

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
финансијској подршци породици са децом
на територији општине Врњачка Бања

Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да
посебним решењем утврди састав тела које ће се
бавити праћењем спровођења ЛАПЗ-а.
Члан 5.

Обавезују се сви носиоци активности
на спровођењу ЛАПЗ-а да благовремено

Члан 1
У Oдлуци о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.5/15-пречишћен текст и 10/15), у
члану 7 став 1 мења се и гласи: „Право на
једнократну новчану помоћ остварује мајка
живорођеног детета под условом да један од
родитеља има пребивалиште најмање задње три
године без прекида на територији општине
Врњачка Бања, у непрекидном трајању рачуна-
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јући до дана рођења детета или да испуњава
алтернативни услов да један од родитеља има
пребивалиште на територији општине Врњачка
Бања у укупном трајању од 15 година са
прекидима до дана рођења детета, при чему
наведени родитељ мора да има пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања у моменту
подношења захтева.“
Члан 2
У члану 9 став 1 мења се и гласи: „Право
на новчану помоћ породици породиље без
сталног запослења остварује породица, у којој
један од супружника има пребивалиште најмање
задње три године без прекида на територији
општине Врњачка Бања, рачунајући до дана
рођења детета или да испуњава алтернативни
услов да један од супружника има пребивалиште
на територији општине Врњачка Бања у укупном
трајању од 15 година са прекидима до дана
рођења детета у периоду који је законом
прописан за породиљско одсуство и одсуство са
рада због неге детета, при чему наведени
родитељ мора да има пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања у моменту
подношења захтева.“
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3
На захтеве поднете до дана ступања на
снагу ове одлуке по којима није донето коначно
решење у управном поступку, примењују се
одредбе Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на територији општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.5/15-пречишћен текст и 10/15).
Корисницима затеченим у праву по
правоснажним решењима, на дан ступања на
снагу ове Одлуке, вршиће се исплата до истека
рока утврђеног решењем.
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 553-92/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
24.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. редовној седници одржаној дана 2.3.2016.
године, на основу члана 13. став 1. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
број 129/2007 и 83/2014- други закон), члана 21.

3.3.2016. године

Закона о управљању отпадом (‘’Службени
гласник РС’’ број 36/2009 и 88/2010) и на основу
члана 36. став 1. тачка 24. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист Општине Врњачка
Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14 ),
донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СПОРАЗУМА
О ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА
УПРАВЉАЊА
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН
КРАЉЕВО“
I
Усваја се Споразум о заједничком
вршењу послова управљања комуналним
отпадом „Регион Краљево“, предложен од
стране Регионалног радног тима за управљање
комуналним отпадом, учесница Споразума: град
Краљево, општина Врњачка Бања, Трстеник,
Параћин и Рашка, којим се утврђују активности
у циљу заједничког, дугорочног и одрживог
регионалног управљања отпадом, на начин који
има минималано штетан утицај на животну
средину и здравље људи, уз рационално
коришћење ресурса и поштовање савремених
принципа управљања отпадом и примену начела
избора најоптималније опције за животну
средину.
II
Саставни део ове одлуке је Споразум о
заједничком вршењу послова управљања
комуналним отпадом „Регион Краљево“.
III
Овлашћује се Председник општине
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка Бања
потпише Споразум из члана 1 ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 355-16/16 од 2.3.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
25.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године,
чл.47. Закона о озакоњењу објеката (''Сл.гласник
РС'', бр.96/15), и чл. 36. Статута општине
Врњачка Бања ("Службени лист општине
Врњачка Бања, број 13/14 – пречишћен текст ),
донела је
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ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о мерилима за утврђивање накнаде
за уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.7/13-пречишћен
текст, 15/13, 20/13, 16/14, 16/14-др.одлука, 2/15др.одлука, 5/15-Аутентично тумачење др.одлуке,
6/15-др.одлука).
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи став 2. чл.20. Одлуке о доприносу за
уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 2/15, 5/15Аутентично тумачење, 6/15).
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у "Службеном листу Општине
Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 35-1/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
26.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32.седници, одржаној дана 2.3.2016. године, на
основу чл. 8. Закона о озакоњењу објекта
(''Сл.гласник РС'', бр.96/15) и чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр.13/14- пречишћен текст и
16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОЈ СПРАТНОСТИ У
ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
У чл.2.Одлуке о максималној спратности
у поступку озакоњења објеката на територији
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.15/15), додаје се став 2. који
гласи:
''За подручје које је обухваћено Планом
генералне регулације за предео Гоча који
припада општини Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.10/09), зона из
Плана ''Пољопривреда и сточарство'' и зона
''Ливаде и пашњаци'' је компатибилна намени
''Породично и викенд становањe'', са укупном

3.3.2016. године

површином објекта до 200м2 нето површине, и
спратности Пр+1+Пк.''
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 351-32/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
27.
Скупштина општине Врњачка Бања, на 32.
седници одржаној дана 2.3.2016.године, на основу
чл.26.ст.2, 72 и 80. Закона о јавној својини
(''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013 и
105/2014), чл.2.Закон о комуналним делатностима
("Сл. гласник РС", бр. 88/2011), чл.4. Закон о
сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр.
20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 120/2012 одлука УС и 84/2013 - одлука УС) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 16/14),
донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ кп.бр.779 КО
ВРЊАЧКА БАЊА
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЕЛИ ИЗВОР“
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
Члан 1
Овом Одлуком даје се, без накнаде, Јавном
предузећу за обављање комуналних делатности
''Бели извор'' из Врњачке Бање, ул. Жике
Ваљаревића бр. 1 (у даљем тексту ЈП ''Бели извор''
на коришћење непокретност Општине Врњачка
Бања и то: кп.бр. 779 површине 42,85ари КО
Врњачка Бања за потребе обављања комуналне
делатности управљања гробљима и погребне услуге
која је законом одређена као комунална делатност
од општег интереса, а оснивачким актом у
надлежности је овог јавног предузећа.
За
наведену непокретност
општина
Врњачка Бања покренула је поступак уписа јавне
својине у Служби за катастар непоретности
Врњачка Бања захтевом Општинског правобранилаштва бр.952-02-4-482/2015 од 13.7.2015.године.
Члан 2
ЈП ''Бели извор'' из Врњачке Бање је
обавезан да непокретности из чл. 1. ове Одлуке
користи у складу са наменом земљишта и да истом
управља у складу са Законом о јавној својинии,
подзаконским прописима и важећим актима
општине Врњачка Бања.
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Примопредаја непопкретности из чл.1. ове
Одлуке на коришћење врши се записнички
геодетским обележавањем након закључивања
уговора са општином.
Члан 3
ЈП ''Бели извор'' нема право отуђења,
стављања хипотеке или другог терета на описаној
непокретности из чл.1. Одлуке што се ближе
регулише уговором између општине и ЈП ''Бели
извор''. По закључењу уговора са општином
Врњачка Бања којим ће се уредити међусобна права
и обавезе ЈП „Бели извор“ преузима на коришћење
непокретности из чл. 1 ове Одлуке.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Врњачка
Бања да о давању на коришћење непокретности из
чл.1. ове Одлуке закључи уговор са ЈП ''Бели
извор''.
Члан 5
Јавно предузеће ''Бели извор'' из Врњачке
Бање по основу ове Одлуке не може уписати право
коришћења на земљишту код надлежне службе РГЗ
– Службе за катастар непокретности Врњачка Бања.
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 355-241/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
28.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 29. став 4. и 32. Закона о јавној
својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл. 99. став
19. Закона о планирању и изградњи изградњи
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС,
50/2013-Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14
и 145/14), чл. 3. Уредбе о условима прибављања
и
отуђења
непокретности
непосредном
погодбом, давања у закуп ставри у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 24/12),
чл. 69. 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.16/14 и 17/14) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
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Бања'', бр.13/14-пречишћен
доноси

текст

и

16/14),

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
КАТ. ПАРЦЕЛЕ
БР. 462/1, 462/2 И 461/2 СВЕ КО РУЂИНЦИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак за
прибављање кп.бр. 462/1, површине 2575 м2,
кп.бр. 462/2 површине 142м2 и кп.бр. 461/2 у
површини од 307м2, све у КО Руђинци, уписане
у листу непокретност број 412 као приватна
својина Радичевић Милорада и Радичевић
Милинка, са уделом 1/2 у јавну својину Општине Врњачка Бања, путем непосредне погодбе.
Члан 2.
Поступак непосредне погодбе, сагласно
Закону, подзаконским актима и одлукама
Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују
ову област спровешће Комисија формирана
решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр.
020-171/14 од 17.12.2014.године.
Средства за прибављање непокретности
из чл. 1. ове Одлуке обезбеђена се у буџету
Општине Врњачка Бања за 2016.годину.
Члан 3.
Разлози
за
спровођење
поступка
прибављања непокретности из чл. 1. Ове Одлуке
у поступку непосредне погодбе садржани су у
чињеници да су предметне кп.бр. 462/1, 462/2 и
461/2 КО Руђинци граниче са Руђиначким
гробљем, и предвиђа се за припајање истој и
проширења гробља ради сахрањивања умрлих
лица, због чега се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда. Оправданост и
целисходност прибављања наведене кат.парцеле
у јавну својину Општине непосредном погодбом
садржана је у остварењу интереса општине
Врњачка Бања.
Члан 4.
Након спроведеног поступка непосредне
погодбе,
Комисија
доставља Скупштини
општине записник са предлогом Одлуке о
прибављању непокретности у јавну својину
Општине путем непосредне погодбе, која ће
садржавати све елементе прописане важећим
законским прописима који уређују ову материју,
након достављања општини Врњачка Бања
понуде Радичевић Милорада и Радичевић
Милинка за отуђење непокретности из чл. 1.
Ове Одлуке путем непосредне погодбе.
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Понуда поред општих подата о понуђачу
обавезно садржи следеће елементе:
- рокове плаћања и увођења у посед,
одговарајући доказ о праву својине на
непокретности
која
је
предмет
прибављања у јавну својину и уписана у
одговарајућу јавну књигу о евиденцији
непокретности и правима на њима и др.
- изјаву да на истој не постоје права
трећих лица,
да није оптерећена теретима, да није под
спором, нити под забраном располагања,
да
није
предмет
теретног
или
бестеретног правног посла, нити уговора
о доживотном издржавању и да не
постоје друге сметње за пренос права
својине,
изјаву да уколико се утврди да на
непокретности која се нуди постоји било
какав терет, продавац се обавезује да га
отклони о свом трошку, односно да
купцу пружи заштиту од евикције и
сноси сву одговорност за евентуалне
правне недостатке,
- достави доказ да су измирени сви
трошкови коришћења непокретности
која се нуди (утрошена електрична
енергија, комуналије, порез на имовину и
друго).
Члан 5.
Даном стпања на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о покретању поступка
прибављања кат. парцеле бр. 462/1 КО Руђинци
у јавну својину општине Врњачка Бања
непосредном погодбом (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.15/15)
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-18/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
29.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
32. седници одржаној 2.3.2016. године на
основучл.27. ст.10. Закона о јавној својини („Сл.
гл. РС“бр.72/2011 88/2013 i 105/2014), Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупља писмених понуда („Сл. гл. РС“ бр.
24/12 и 48/15), чл.7. -12. Одлуке о о начину
поступања са непокретностима које су у јавној

3.3.2016. године

својини општине Врњачка Бања односно на
којима општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.16/14, 17/14 и 8/15),
иницијативе Председника општине бр. 350-49/16
од 29.02.2016. године, чл.36. ст. 1.тач. 33.
Статута општине Врњачка Бања(Сл.лист
општине В.Бања бр.13/14-пречишћен текст и
16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
БР.1 У ПРИЗЕМЉУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ, НА КП.БР. 500/5 КО
ВРЊАЧКА БАЊА
Члaн 1
Овом Одлуком Општина Врњачка Бања
покреће поступак отуђења пословног простора
бр. 1 (седам просторија угоститељстваресторан), нето површине 542,12м2, из јавне
својине општине Врњачка Бања, који се налази у
приземљу пословног објекта аутобуске станице,
на кат. парцели бр. 500/5 КО Врњачка Бања.
На објекту из става 1. је уписано право
јавне својине у корист Општине Врњачка Бања
са делом поседа 1/1, у листу непокретности
бр.7305 КО Врњачка Бања.
Члан 2
Пословни простор из чл.1.ове Одлуке се
отуђује у виђеном стању, прикупљањем
писмених понуда под следећим условима:
-почетна цена биће накнадно утврђена од стране
Пореске управе;
-рок плаћања је седам дана од дана потписивања
уговора;
-критеријум за избор најповољнијег понуђача је
највећи износ понуђене цене, а уколико два или
више понуђача понуде исти износ цене,
Комисија за спровођење поступка позваће
понуђаче који су понудили исти износ цене, да у
року од три дана од дана пријема позива, доставе
нову писмену затворену понуду, са увећаним
износом цене у односу на претходно дату
понуду, а које понуде ће комисија отворити и
утврдити најповољнијег понуђача;
-депозит за учешће у поступку прикупљања
понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се на
рачун 840- 811151843- 89- примања од продаје
непокретности у корист нивоа општине;
-рок за повраћај депозита учесницима који нису
успели у поступку прикупљања писмених
понуда је 8 дана од окончања поступка;
-рок за подношење понуда је 8 дана од дана
јавног оглашавања;
-отварање понуда је 5-тог дана од дана истека
рока за подношење понуда, у великој сали СО
бр. 34. зграда Општине, Крушевачка 17.;
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-подносиоци непотпуних и неблаговремених
понуда неће моћи да учествују у поступку
прикупљања понуда, одн. непотпуне и
неблаговремене понуде се одбацују;
-понуде доставити у затвореној коверти са
назнаком: ''Понуда за пословни простор
(ресторан) – не отварати'', на адресу: Општина
Врњачка Бања, Крушевачка 17. Врњачка Бања,
за Комисију за јавну својину.
Члан 3
Оглас за прикупљање понуда за отуђење
непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити
објављен у локалним средствима јавног информисања (радију и телевизији) и једном дневном
листу који се дистрибуира на територији целе
Републике Србије, са елементима из 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.16/14,17/14 и 8/15) и Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупља писмених понуда
(''Сл.гл.РС'', бр.24/12 и 48/15).
Поступак за отуђење непокретности из
чл.1.Одлуке, спроводи Комисија формирана
решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр.
020-171/14 од 17.12.2014.године.
По окончању поступка прикупљања
понуда за отуђење непокретности из чл.1
Одлуке, Комисија доставља организационој
јединици надлежној за имовинско-правне послове записник о току поступка са предлогом за
избор најповољнијег понуђача, која утврђује
предлог решења о избору, а које решење доноси
Председник општине.
На решење из претходног става сваки
учесник поступка прикупљања понуда може
уложити приговор Општинском већу, а одлука
Општинског већа је коначна.
Члан 4
Уговор о отуђењу непокретности из
чл.1.Одлуке закључује Председник општине са
најповољнијим понуђачем сходно решењу из
ст.3.чл.3.одлуке, након прибављеног мишљења
Општинског јавног правобраниоца.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-21/16 од 2.3.2016.године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
30.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32.седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини
(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.100.став 1
тач.3.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, 50/2013Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3. став 2, 3. и 4.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 ), чл. 36,48. и
61.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.16/14, 17/14 и 8/15) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14) и
иницијативе Председника општине бр.46-49/15
од 18.9.2015.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊАПОСТУПКОМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком покреће се поступак
отуђење из јавне својине Општине Врњачка
Бања, путем непосредне погодбе, по тржишној
вредности
непокретности
грађевинско
земљишта и то:
- кп.бр. 900/3 површине 149м2 КО Врњачка Бања
која је уписане у Листу непокретности бр.1766 за
КО Врњачка Бања као државна својина чији је
корисник Општине Врњачка Бања и
- кп.бр 900/2 површине 173м2 КО Врњачка Бања
уписане у Листу непокретности бр.7041 за КО
Врњачка Бања као државна својина чији је
држалац Општина Врњачка Бања.
Члан 2
Услови
за
спровођење
поступка
непосредне погодбе стичу се након уписа јавне
својине општине и правоснажности решења о
утврђивању земљишта за редовну употребу
објекта и формирања грађевинске парцеле у
складу са чланом 70. Закона о планирању и
изградњи.
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Поступак непосредне погодбе, сагласно
закону, подзаконским актима и одлукама
Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују
ову област спроводи Комисија формирана
решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр.
(“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр. 21/14) и
доставља Скупштини предлог за отуђење.
Члан 3
Разлози за покретање поступка отуђења
непокретности из чл. 1. ове Одлуке поступком
непосредне погодбе садржани су у чињеницама
да су предметне парцеле изузете ради
формирања урбанистичке јединице, да се налазе
између путног земљишта и кп. бр. 892/7 КО
Врњачка Бања због чега се поступак отуђења не
би могао реализовати јавним надметањем,
односно прикупљањем писмених понуда.
Власник кп. бр. 892/7 КО Врњачка Бања
поднео захтев куповину наведених парцела.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-49/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
31.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
32. седници одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу члана 4. и члана 5. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС", бр.119/12,
116/13-Аутентично тумачење и 44/14-др.закон),
члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'', бр.88/11) и члана 36. Статута
општине Врњачка Бања ("Сл.лист Општине
Врњачка Бања", бр. 13/14-пречишћен текст)
донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И
ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Скупштина општине Врњачка Бања
оснива Јавно комунално предузеће ''Бањско
зеленило и чистоћа'''' из Врњачке Бање, (У
даљем тексту: Јавно предузеће), ради пружања
услуга од значаја за остварење потреба физичких
и правних лица на подручју општине Врњачка
Бања.
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II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2
Оснивач Јавног комуналног предузећа
''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања је
Скупштина општине Врњачка Бања (у даљем
тексту: оснивач). Седиште оснивача је у
Врњачкој Бањи, ул. Крушевачка бр. 17.
Правни статус јавног предузећа
Члан 3
Јавно предузеће има статус правног лица,
са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
Јавно предузеће у правном промету са
трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
Одговорност за обавезе јавног предузећа
Члан 4
Јавно предузеће
за своје обавезе
одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног
предузећа, осим у случајевима прописаним
законом.
III.ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5
Јавно предузеће послује под пословним
именом:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
''БАЊСКО
ЗЕЛЕНИЛО
И
ЧИСТОЋА''
ВРЊАЧКА БАЊА (у даљем тексту Јавно
предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је:
ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", Врњачка
Бања.
Седиште Јавног предузећа је у ул.Жике
Ваљаревића, бр. 1, Врњачка Бања.
Члан 6
Предузеће може променити седиште и
пословно име, одлуком надзорног одбора, на
коју сагласност даје оснивач.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 7
Јавно предузеће поседује свој печат и
штамбиљ са исписаним текстом на српском
језику и ћириличким писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно
пословно име и седиште Јавног предузећа.
Штамбиљ је правоугаоног облика и
садржи пуно пословно име, седиште Јавног
предузећа и место за датум и број.
Јавно предузеће има свој знак који
садржи назив и седиште Јавног предузећа, а који
ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа.
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IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност јавног предузећа
Члан 8
Претежна делатност Јавног предузећа је:
3811-Сакупљање отпада који није опасан.
Поред претежне делатности, предузеће
ће обављати и следеће делатности:
3821-Третман одлагања отпада који није
опасан
38.22 третман и одлагање опасног отпада,
38.32 поновна употреба разврстаних
материјала,
39.00 санација, рекултивација и друге услуге
у области управљања отпадом,
3832-Поновна употреба разврстаних
материјала
4311- Рушење објеката
8129-Чишћење улица, уклањање снега и леда
9603-Погребне и сродне делатности
4781-Трговина на мало храном, пићем и
дуванским производима на тезгама и пијацама
4782-Трговина на мало текстилом, одећом и
обућом на тезгама и пијацама
4789-Трговина на мало осталом робом на
тезгама и пијацама
7022-Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем
7112-Инжињерске делатности и техничко
саветовање пројектима управљања водама
0812-Експлоатација шљунка и песка
4778-Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама
-Трговина на мало погребном опремом
4711-Трговина на мало у
неспецијализованим продавницама,
претежно храном, пићем и дуваном
4721-Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
4722-Трговина на мало месом и
прерађевинама од меса у специјализованим
продавницама
4723-Трговина на мало рибом, љускарима и
мекушцима у специјализованим
продавницама
4724-Трговина на мало хлебом, тестенином,
колачима и слаткишима у специјализованим
продавницама
4725-Трговина на мало пићима у
специјализованим продавницама
4729-Остала трговина на мало храном у
специјализованим продавницама
5610-Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката
8130- Услуге уређења и одржавања околине
5221-Услужне делатности у копненом
саобраћају.
Предузеће може обављати и друге
делатности уз сагласност оснивача.
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Предузеће је у обавези за сваку претежну
делатност у свом рачуноводству одвојено
исказује све приходе и расходе који су везани за
обављање поверене комуналне делатности.
Обављање комуналних делатности
Члан 9
Јавно
предузеће
обавља
следеће
комуналне делатности:
-управљање комуналним отпадом, који
обухвата сакупљање комуналног отпада, његово
одвожење, третман и безбедно одлагање
укључујући управљање, одржавање, санирање и
затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
-управљање гробљима и погребне
услуге које обухвата одржавање гробља и
објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела), сахрањивање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и
превоз посмртних остатака умрлог од места
смрти до мртвачнице на гробљу;
-управљање пијацом које обухвата
комунално опремање, одржавање и организацију
делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа;
-одржавање чистоће на површинама
јавне намене које садржи чишћење и прање
асфалтних, бетонских, поплочаних и других
површина јавне намене, прикупљање и одношоње комуналног отпада са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за отпатке на
површинама јавне намене као и одржавање
јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта,
плажа и тоалета;
-делатности зоохигијене која обухвата
хватање, збрињавање, ветеринарска негу и
смештај напуштених и изгубљених животиња
(паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и
повређене напуштене и изгубљене животиње,
контролу и смањење популације напуштених
паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева
животиња са површине јавне намене до објеката
за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, спровођење мера контроле и смањење популације штетних организама,
глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.
- одржавање јавних зелених површина
је уређење, текуће и инвестиционо одржавање и
санација зелених рекреативних површина и
приобаља.
Услови за обављање делатности као
делатности од општег интереса
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Члан 10
Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган
утврди да су испуњени услови за обављање те
делатности у погледу:
1) техничке опремљености;
2) кадровске оспособљености;
3) безбедности и здравља на раду;
4) заштите и унапређења животне
средине и
5) других услова прописаних законом.
Оснивање зависних друштава
Члан 11
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 9. ове Одлуке, у складу са Законом о
привредним друштвима.
Јавно предузеће према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права,
обавезе и одговорности које има општина Врњчка Бања, као оснивач према Јавном предузећу.
На одлуку из става 1. овог члана
сагласност даје Скупштина општине.
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Оснивачки капитал
Члан 12
Износ уписаног и уплаћеног основног
капитала је 400.000,00 динара.
Удео оснивача у основном капиталу је
100 ( с т о ) одсто.
Из основниог капитала обезбедиће се
средства за почетак рада, као и трошкове
регистрације Јавног предузећа код Агенције за
привредне регистре.
Имовина јавног предузећа
Члан 13
Јавно прeдузeћe имa свojу имoвину кojoм
упрaвљa и рaспoлaжe у склaду сa зaкoнoм, oвoм
Oдлукoм и угoвoрoм.
Имoвину Јавног прeдузeћa чинe прaвo
свojинe нa пoкрeтним и нeпoкрeтним ствaримa,
нoвчaнa срeдствa и хaртиje oд врeднoсти и другa
имoвинскa прaвa, кoja су прeнeтa у свojину
Јавног прeдузeћa у склaду сa зaкoнoм,
укључуjући и прaвo кoришћeњa нa ствaримa у
jaвнoj свojини.
Јавно предузеће
може користити
средства у јавној и другим облицима својине, у
складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни
односи, права и обавезе Јавног предузећа са
једне и општине, као оснивача, са друге стране.
Пo oснoву улaгaњa срeдстaвa у jaвнoj
свojини општина Врњачка Бања стичe уделе у
Јавном прeдузeћу и прaвa пo oснoву тих удeлa.
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Средства јавног предузећа
Члан 14
Јавно предузеће, у обављању својих
делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
-oбaвљaњeм свoje приврeднe дeлaтнoсти,
прoдajoм прoизвoдa и услугa нa тржишту (из
цeнe кoмунaлних и других услугa),
-из кредита,
-из донација и поклона,
-из буџета оснивача и буџета Републике
Србије,
-из осталих извора, у складу са законом.
VI ПРАВА , ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 15
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1. Обезбеди
предузећу
материјалне,
техничке и друге услове за несметано
вршење делатности;
2. Остварује надзор и контролу обављања
комуналне делатности;
3. Предузме мере на унапређењу делатности.
Члан 16
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће обезбедити услове за несметано фукционисање предузећа и то:
1) Извршити промену унутрашње организације предузећа;
2) Разреши постојеће органе и именује
привремене органе јавног предузећа;
3) Ограничи права располагања одређеним
средствима;
4) Предузме друге мере одређене законом
којим се одређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
Члан 17
За време ратног стања или непосредне
ратне опасности оснивач може у Јавном предузећу утврдити организацију за извршавање
послова од стратешког значаја за Републику.
Члан 18
Предузеће је дужно да организује свој
рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1) Трајно обављање делатности од општег
интереса и уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
2) Прописани или уговорени обим и квалитет услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у
добијању услуга и здравствену и
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хигијенску исправност у складу са
позитивним прописима;
3) Предузимање мера одржавања, развоја и
заштите објеката, постројења и опреме,
који служе за обављање делатности;
4) Развој и унапређење квалитета и врсти
услуга, као и унапређење организације и
ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља делатност
у складу са законом, овом одлуком, и Статутом
предузећа.
VII УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ,
ОДНОСНО НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТКА
И СНОШЕЊА РИЗИКА
Члан 19
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом и статутом предузећа,
уз сагласност оснивача.
Губитак предузећа утврђује се и његово
покриће врши се у складу са Законом и статутом
предузећа, уз сагласност оснивача.
Одлуку о расподели добити, односно
покрићу губитка, доноси Надзорни одбор Јавног
предузећа у складу са годишњим финансијским
извештајем предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 20
Средства за обављање делатности
предузећа обезбеђују се: претежно из прихода од
продаје услуга, а могу се остварити и из буџета
оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на
основу годишњих програма пословања, који
доноси Надзорни одбор предузећа,уз сагласност
оснивача.
Програм пословања из става 2. овог
члана доставља се оснивачу ради давања
сагласности, најкасније до 1. децембра текуће
године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим
када на њега да сагласност оснивач.
Члан 21
Предузеће самостално иступа у правном
промету у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећем лицима, настале
у пословању, предузеће одговара целокупном
својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе
предузећа, осим у случајевима предвиђеним
законом.
VIII УСЛОВИ
И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 22
Предузеће се може дугорочно задужити,
одлуком Надзорног одбора, на коју сагласност
даје оснивач.
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Предузеће се може задужити за текућу
ликвидност, краткорочно, у току пословне
године, највише до висине од 5 ( п е т ) одсто од
остварених прихода у претходној години,
одлуком директора предузећа, на коју сагласност
даје Надзорни одбор, с тиме да се кредитно
задужење мора вратити најкасније до 31.12.
текуће године.
IX ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23
Јавно предузеће заступа директор, а у
складу са законом, оснивачким актом и
статутом.
X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 24
Органи управљања јавног предузећа су:
- Надзорни одбор,
- Директор.
Надзорни одбор
Члан 25
Надзорни одбор Јавног предузећа има 3
члана од којих један представник из реда
запослених у јавном предузећу.
Председника и чланове Надзорног
одбора именује и разрешава оснивач.
Представник запослених предлажу се на
начин утврђеном Статутом предузећа.
За председника и чланове надзорног
одбора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање
трећег или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године;
3) да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
4) најмање три године искуства на
руководећем положају;
5) да поседује стручност из области
финансија, права или корпоративног управљања;
6) да није осуђивано на условну или
безусловну казну за кривична дела против
привреде, правног саобраћаја или службене
дужности, као и да му није изречена мера
безбедности забране обављања претежне
делатности јавног предузећа.
Члан 26
Мандат чланова Надорног одбора траје 4
године.
Мандат чланова Надзорног одбора може
престати и пре истека рока из става 1 овог члана,
оставком или разрешењем.
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Председник и чланови надзорног одбора
разрешавају се пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- надзорни одбор не достави оснивачу на
сагласност годишњи програм пословања,
- оснивач не прихвати финансијски извештај
јавног предузећа,
- пропусте да предузму неопходне мере пред
надлежним органима у случају постојања сумње
да одговорно лице јавног предузећа делује на
штету јавног предузећа кршењем директорских
дужности, несавесним понашањем и на други
начин.
Председник и чланови надзорног одбора
могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико:
- јавно предузеће не испуни годишњи програм
пословања или не оствари кључне показатеље
учинка.
Председник и чланови надзорног одбора
којима је престао мандат, дужни су да врше
своје дужности до именовања новог надзорног
одбора, односно именовања новог председника
или члана надзорног одбора.
Члан 27
Надзорни одбор:
1) утврђује пословну стратегију и
пословне циљеве јавног предузећа и стара се о
њиховој реализацији;
2) усваја извештај о степену реализације
програма пословања;
3) доноси годишњи програм пословања,
уз сагласност оснивача;
4) надзире рад директора;
5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7) утврђује финансијске извештаје јавног
предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8) доноси статут уз сагласност оснивача;
9) одлучује о статусним променама и
оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
10) доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;
12) именује извршне директоре јавног
предузећа;
13) закључује уговоре о раду на одређено
време са директором предузећа, односно уговоре
о раду са извршним директорима предузећа;
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14) врши друге послове у складу са овим
законом, статутом и прописима којима се
уређује правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.
Члан 28
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана
утврђује оснивач, на основу извештаја о степену
реализације
програма
пословања
јавног
предузећа.
Директор
Члан 29
Директора јавног предузећа именује
Скупштина, на период од 4 године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
За директора јавног предузећа именује се
лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса
за чије обављање је оснивано јавно предузеће;
3) да има високо образовање стечено на
студијама трећег степена (доктор наука), другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање
четири године и врсту стручне спреме која ће се
утврдити Статутом предузећа.
4) да има најмање три године радног
искуства, од чега две године на пословима за
које је основано јавно предузеће или
на
руководећим положајима;
5) да није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке;
6) да није осуђивано за кривично дело
против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности;
7) да лицу није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која
је претежна делатност јавног предузећа.
Статутом предузећа могу се одредити и
други услови које лице мора испунити да би
могло бити именовано за директора јавног
предузећа.
Члан 30
Директор Јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног
предузећа;
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5) предлаже годишњи програм
пословања и предузима мере за његово
спровођење;
6) предлаже финансијске извештаје;
7) извршава одлуке Надзорног одбора;
8) предлаже извршне директоре;
9) врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор има право на зараду, а може
имати и право на стимулацију у случају када
јавно предузеће послује са позитивним
пословним резултатима, о чему одлуку доноси
Скупштина.
Maндaт дирeктoрa прeстaje истeкoм
пeриoдa нa кojи je имeнoвaн, oстaвкoм и
рaзрeшeњeм у случajeвимa и пo пoступку
прoписaним зaкoнoм.
Суспeнзиja дирeктoрa примeњуje сe у
случajeвимa прeдвиђeним зaкoнoм.
Члан 31
У Јавном прeдузeћу сe мoжe имeнoвaти
вршилaц дужнoсти дирeктoрa, у случajeвимa и
пo пoступку прeдвиђeним зaкoнoм, кao и у
случajу дa Скупштинa општине, нaкoн
спрoвeдeнoг jaвнoг кoнкурсa зa имeнoвaњe
дирeктoрa Јавног прeдузeћa у склaду сa зaкoнoм,
нe прихвaти прeдлoг Кoмисиje.
Вршилaц дужнoсти дирeктoрa, из стaвa
1. oвoг члaнa, мoжe сe имeнoвaти нa пeриoд кojи
ниje дужи oд 6 мeсeци, a у нaрoчитo oпрaвдaним
случajeвимa, рaди спрeчaвaњa нaстaнкa мaтeриjaлнe штeтe, мoжe бити имeнoвaн нa joш jeдaн
пeриoд oд 6 мeсeци.
Вршиoцa дужнoсти дирeктoрa имeнуje
Скупштинa општине.
Вршилац дужности има сва права,
обавезе и овлашћење директора.
Maндaт дирeктoрa прeстaje истeкoм
пeриoдa нa кojи je имeнoвaн, oстaвкoм и
рaзрeшeњeм у случajeвимa и пo пoступку
прoписaним зaкoнoм.
Члан 32
Дирeктoр Прeдузeћa имeнуje сe пo
спрoвeдeнoм jaвнoм кoнкурсу.
Jaвни кoнкурс спрoвoди Кoмисиja зa
имeнoвaњa (у дaљeм тeксту: Кoмисиja), кojу
oбрaзуje Скупштинa општине, у склaду сa
зaкoнoм.
Скупштина општине доноси одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавног предузећа.
Предлог за доношење одлуке из става 1.
овог члана подноси Општинска управа општине
Врњачка Бања (Удаљем тексту: Општинска
управа), а предлог за доношење одлуке може
поднети и Надзорни одбор јавног предузећа
преко Општинске управе.
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Оглас о јавном конкурсу припрема
Општинска управа и исти доставља Скупштини
општине.
Избoрни пoступaк спрoвoди сe у склaду
сa зaкoнoм и пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe
општине.
XI ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ
Члан 33
Не може се отуђити имовина Јавног
предузећа коју чине добра од општег интереса и
добра у општој употреби, у складу са Законом о
јавној својини.
XII РАСПОЛАГАЊЕ (ОТУЂЕЊЕ И
ПРИБАВЉАЊЕ) СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ КОЈА СУ ПРЕНЕТА У СВОЈИНУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ
Члан 34
Јавно предузеће доноси акта у вези
располагања, прибављања и отуђења ствари и
права у јавној својини и одређених других имовинских права у складу са Законом о јавној
својини и на основу њега донетих подзаконских
аката.
XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 35
Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за
заштиту и унапређење животне средине и да
спречава узроке и отклања последице које
угрожавају животну средину, у складу са
законом и другим прописима који регулишу ову
област.
Начин обезбеђивања услова из става 1.
овог члана утврђује предузеће у зависности од
утицаја делатности коју обавља на животну
средину.
XIV ДРУГА ПИТАЊА КОЈА СУ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА НЕСМЕТАНО ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈУ СЕ ОСНИВА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Обезбеђивање заштите општег интереса
Члан 36
У циљу обезбеђења заштите општег
интереса у Јавном предузећу оснивач даје
сагласност на:
- Статут,
- на одлуке о ценама, тарифни систем и
друго осим ако другим законом није
предвиђено да ту сагласност даје
други државни орган,
- Давање гаранције, авала, јемства,
залога и др. средства обезбеђења за
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послова који нису из оквира
делатности од општег интереса,
- Располагање (прибављање и отуђење)
средствима у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа,
веће вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од
општег интереса, утврђених оснивачким актом,
- Акт о општим условима за испоруку
производа и услуга,
- Улагање капитала,
- Статусне промене,
- Акт о процени вредности државног
капитала и исказивање тог капитала у
акцијама, као и на програм и одлуку о
својинској трансформацији,
- Друге одлуке, у складу са законом
којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким
актом,
Предлог за давање сагласности из става 1.
овог члана подноси надлежни орган оснивача.
Јавност у раду
Члан 37
Јавност у раду обезбеђује се редовним
извештавањем јавности о програму рада
предузећа и реализацији програма, као и о
другим чињеницама које могу бити од интереса
за јавност, а нарочито: о ревидираним финансијским годишњим извештајима, као и о мишљењу
овлашћеног ревизора на тај извештај, извештај о
посебним или ванредним ревизијама, о саставу
надзорног одбора, о именима директора и
извршних директора, о организационој структури предузећа, односно друштва капитала, као и
начину комуникација са јавношћу.
XV ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 38
У Јавном предузећу право на штрајк
запослени остварују у складу са законом којим
се уређују услови за организовање штрајка,
колективним уговором, и другим актом уз
обезбеђење минимума процеса рада.
Члан 39
У случају да се у Јавном предузећу не
обезбеде услови за остваривање минимума
процеса рада, оснивач ако оцени да могу
наступити штетне последице за безбедност
имовине и живот и здравље људи или друге
штетне неотклоњиве последице, може:
- утврдити радну обавезу,
- ангажовати запослених из других
техничко - технолошких система или
запошљавање и радно ангажовање
нових лица,

-
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покренути поступак за утврђивање
одговорности
директора
и
председника и чланова надзорног
одбора Јавног предузећа.

XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40
Обавезује се Јавно предузеће да у року
од 30 дана од дана доношења ове Одлуке донесе
Статут Јавног предузећа.
Члан 41
До
именовања
директора
Јавног
предузећа у складу са Законом и Статутом
Јавног предузећа, дужност директора обављаће у
својству вршиоца дужности Јавног предузећа
Небојша Ристић, ул. Врњачка 51, Врњачка Бања,
који ће предузети радње у вези са уписом Јавног
предузећа у Регистар привредних субјеката.
После уписа у регистар, оснивач именује
Надзорни одбор Јавног предузећа, а након
спроведеног јавног конкурса именује и
директора предузећа.
Пoслoвe и oвлaшћeњa Нaдзoрнoг oдбoрa
вршићe Сандра Миодраговић, дипл.правник, кao
прeдсeдник и Јелена Лазовић, дипл.инг.пејз.арх.,
кao члaн Нaдзoрнoг oдбoрa.
Члaн Нaдзoрнoг oдбoрa из рeдa
зaпoслeних бићe имeнoвaн нaкнaднo пo
oснивaњу Прeдузeћa.
Члан 42
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-29/16 од 2.3.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
32.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл.1., 2. и 4.став 2. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС",бр.119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др.закон), чл.70.
Закона о шумама (''Сл.гласник РС'', бр.30/10,
93/12 и 89/15) и чл.36. став 1. тачка 9. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ
ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА
''БОРЈАК''

Страна 14

- Број 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Члан 1
Овом одлуком врши се измена Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа за
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 2/13, 18/13 и 6/15),
тако што се чл.4.којим је измењен чл.5. основне
одлуке, брише.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-30/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
33.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
32.седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 4., 5. и 57. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС", бр.119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон),
чл. 4. и 5. Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'', бр.88/11) и члана 36. став 1.
тачка 9б. Статута општине Врњачка Бања
("Сл.лист Општине Врњачка Бања", бр. 13/14пречишћен текст и 16/14) донела је

34.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници одржаној 2.3.2016.године, на основу
члана 6. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) и члана 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен
текст), а на основу Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015.годину 05
број 112-13018/2015-1 од 02.12.2015.године коју
је усвојила Влада Републике Србије ("Службени
гласник РС" бр. 101/2015), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНИОМ ОБЛИКУ
У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
У 2015.ГОДИНИ
Члан 1
Овом одлуком врши се измена и допуна
Одлуке о максималном броју запослених у
сваком организационом облику у систему
локалне самоуправе у 2015.години ("Службени
лист општине Врњачка Бања" бр. 16/15) – у
даљем тексту: Одлука.
Члан 2
Члан 3. Одлуке брише се.

О Д Л У К У
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за
превоз путника и транспорт робе ''Нови
Aутопревоз'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.6/13, 7/13, 10/14, 11/14, 18/14 и
6/15), у чл.9. бришу се алинеје 3. и 4.
Члан 2

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.

Члан 3
Члан 4. мења се и гласи:
Назив организационог
облика
Ред.

бр.
1
2
3

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-31 /16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

3.3.2016. године

Органи општине
Установа „Културни центар“
Установа „Др Душан Радић“

Максимални
број
запослених
за 2015.г.
на
неодређено
време
88
14
10

4

Предшколска установа
„Радост“

83

5

Установа „Туристичка
организација“

8

6
7

Установа „Спортски центар“
„Дирекција за планирање и
изградњу“ ЈП

14
16
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Месна заједница Врњачка
Бања
Месна заједница Ново Село
Месна заједница Грачац
Месна заједница Вранеши
Месна заједница Вукушица
Месна заједница Руђинци
Месна заједница Подунавци
Месана заједница Врњци
Месна заједница Штулац
Месна заједница Рсовци

0
0
0

0
0

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:111-17 /16 од 2.3.2016.године

0

0
0
0
0

18

0

19

ЈП „Бели извор“

210

20

ЈП „Борјак“

65

21

ЈП „Нови Аутопревоз“

49

22

„Врући извори“ д.о.о.
Општинска стамбена
агенција
ЈКП "Бањско зеленило и
чистоћа"

5

24

Укупно:

локалне самоуправе до броја радника који је
прописан овом одлуком.
У случају да се на начин из става 1. овог
члана не изврши попуњавање потребног броја
радних места, примениће се одредбе Закона о
буџетском систему којим се регулише ново
запошљавање.
Члан 5
Ова одлука ступа на снагу
даном
објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања“, а објавиће се и на званичној
интернет страници Општине Врњачка Бања.

Месна заједница
Станишинци

23

3.3.2016. године

1
67
630

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3
Организациони облик који има већи број
запослених на неодређено време од броја
утврђеног овом одлуком дужан је да спроведе
поступак рационализације за 2015.г. у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4
До доношења акта Владе Републике
Србије из чл. 18. Закона о начину одређивања
максималног броја запослених у јавном сектору
("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), у циљу
ефикаснијег спровођења рационализације и
унапређења
организационе
структуре
успоставља се интерно тржиште рада у јединици
локалне самоуправе кога чине запослени у свим
организационим облицима система локалне
самоуправе – Општине Врњачка Бања, на начин
спровођења интерног конкурса у оквиру система

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
35.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној 2.3.2016.године, на основу
чл.36. став 1. тачка 33. Статута општине
Врњачка Бања, (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.13/14-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о покретању иницијативе за пренос права
својине на објекту ''Купатила'' у Врњачкој Бањи
1. Овом одлуком покреће се иницијатива
за прибављање
у јавну својину општине
Врњачка Бања непокретности - зграде здравства
''Купатило'', означена као зграда бр.1. постојећа
на кп.бр.697 КО Врњачка Бања, површине
2501м2, а све уписано у Лист непокретности
бр.6124 КО Врњачка Бања код Службе за
катастар непокретности у Врњачкој Бањи.
2. Наведена непокретност је у режиму
јавне својине Републике Србије, а носилац права
коришћења на истој је Специјална болница за
лечење и рехабилитацију ''Врњачка Бања'', а сада
Специјална болница ''Меркур'' Врњачка Бања.
3. Имајући у виду режим својине описане
непокретности, Скупштина општине Врњачка
Бања, сагласно чл.26. и 27. Закона о јавној
својини (''Сл.гласник РС'', бр.72/11, 88/13 и
105/14) и чл.5. Уредбе o условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
постуцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр.24/12,
48/15 и 99/15), покреће иницијативу код Владе
Републике Србије за пренос права јавне својине
непокретности из тачке 1. ове одлуке са
Републике Србије на општину Врњачка Бања,
без накнаде.
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4. Ова иницијатива се покреће са разлога
што објекат ''Купатила'' грађен први пут као
зидани објекат 1925. године на месту старог
дрвеног купатила из 1883.године Римског и
топлог извора, да би ново термоминерално
купатило било грађено у времену 1928.-1930.
године за потребе становника Србије и
Краљевине Југославије. Данашњи препознатљив
облик, објекат је добио након Другог светског
рата, када је извршена његова реконструкција, а
објекат ''Купатила'' који се налази у централном
делу Врњачког парка, који је проглашен за
природно добро, представља симбол Врњачке
Бање, па је општина Врњачка Бања заинтересована да остане у режиму јавне својине, с тим
да Специјална болница ''Меркур'' задржи статус
корисника ове непокретности за обављање
здравствене делатности коришћењем природног
лековитог фактора у сврху превенције, лечење и
рехабилитације.
5. Преношењем ове непокретности на
општину Врњачка Бања омогућава се да иста не
буде предмет поступка приватизације и да
објекат од изузетног значаја који има јавни
интерес, задржи статус јавног објекта у функцији здравства и здравствене заштите путем давања
на коришћење Специјалној болници ''Меркур'',
сходно чл.51. Закона о јавној својини, док ова
установа обавља здравствену делатност.
6. Овлашћује се Председник општине да
предузима све активности и радње у циљу
реализације овог акта.
7. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука Скупштине општине Врњачка
Бања бр.46-10/12 од 24.2.2012.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-19/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
36.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници
одржаној 2.3.2016.године, по
разматрању Информације о спровођењу Одлуке,
међусобно потписаних уговора и споразума о
коришћењу природног лековитог фактора бр.9173/16 од 25.2.2016.године и чл.10. и 12. Закона
о бањама (''Сл.гласник РС'', бр.80/93) и чл.3.
Правилника о условима које требају да
испуњавају правна и физичка лица за
коришћење природног лековитог фактора у бањи
и начину сталног праћења количине и састава
природног лековитог фактора (''Сл.гласник РС'',
бр.23/94) донела је

3.3.2016. године

ОДЛУКУ
1. Констатује се да општина Врњачка
Бања располаже природним лековитим фактором, који је у складу са Законом о бањама
(''Сл.гласник РС'', бр.80/93), дат на коришћење
корисницима који испуњавају услове из овог
закона и као и Правилника о условима које
требају да испуњавају правна и физичка лица за
коришћење природног лековитог фактора у
бањи и начину сталног праћења количине и
састава
природног
лековитог
фактора
(''Сл.гласник РС'', бр.23/94), као и да су давањем
природног лековитог фактора проистекла
одређена права и обавезе, по основу Одлуке о
давању на коришћење природног лековитог
фактора (''Сли.лист општине Краљево'', бр.9/98)
и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
коришћењу природног лековитог фактора
бр.325-6/98 од 7.3.2005.године, Уговора о
коришћењу природног лековитог фактора
закљученог између општине Врњачка Бања и
Специјалне болнице ''Меркур'' бр. 9-154/98 од
18.6.1998.године, Уговора о коришћењу природног лековитог фактора закљученог између
општине Врњачка Бања и ''Воде Врњци'' бр. 9154/98 од 18.6.1998.године и њихових анекса,
као и Споразума закљученог између општине
Врњачка Бања и Специјалне болнице ''Меркур'',
бр. 110-33/12 од 3.4.2012.године.
2. Налаже се Општинској управи
општине Врњачка Бања да у року од 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, са
корисницима природног лековитог фактора
(Специјална болница ''Меркур'', ''Вода Врњци''
АД и ЈП ''Бели извор''), уз ангажовање
одговарајућег стручњака, изласком на лице
места утврди испуњеност техничко-технолошког
система и дистрибуцију истих до њихових
корисника, уз тачно прецизирање прикључних
места, разделних грађевина, укључујући и
дистрибутивни уливни цевовод, са извора:
- топла вода "Римски извор",
- Снежник,
- Слатина,
- Језеро,
- извора “Борјак” на кп.бр. 2124/3 КО
Врњачка Бања
- извора “Бели Извор” на кп.бр. 1125/26
КО Врњачка Бања.
Обавезују се
корисници природног
лековитог фактора да поставе уређаје и опрему
за праћење издашности извора и стално праћење
коришћења природног лековитог фактора.
Обавезују се корисници природног лековитог фактора из става 1. ове тачке, да омогуће
несметани приступ у сваком тренутку, лицу
општине Врњачка Бања овлашћеном за праћење
састава и количине природног лековитог
фактора.
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3. Налаже се Општинској управи да по
ступању на снагу ове одлуке, успостави књигу
евиденције која ће садржати податке из чл.3. и
Правилника о условима које требају да испуњавају правна и физичка лица за коришћење
природног лековитог фактора у бањи и начину
сталног праћења количине и састава природног
лековитог фактора (''Сл.гласник РС'', бр.23/94),
на следећи начин:
1) мeрeњeм, oднoснo кoнтрoлoм кoличинe,
тeмпeрaтурe, бистрoћe oднoснo изглeдa, мирисa
и других физичких свojстaвa - jeднoм у 15 дaнa,
2) бaктeриoлoшкoм aнaлизoм у зaвoду зa
зaштиту здрaвљa - jeднoм у 3 мeсeцa,
3) бaлнeoлoшкoм aнaлизoм сaстaвa у oвлaшћeнoj
здрaвствeнoj устaнoви кoja je утврдилa
лeкoвитoст прирoднoг фaктoрa - jeднoм
гoдишњe.
Поред наведеног у ставу 1. ове тачке, у
књугу евиденције уписују се и други подаци од
значаја за сталну контролу количине и састава
природног лековитог фактора.
4. На основу ове одлуке, надлежни орган
Општине ће формирати сталну стручнотехничку Комиисију која ће имати 5 чланова, од
чега 2 члана испред Општине, од тога 1 члан
који је запосленик у орагнизационој јединици
Општинске управе, надлежној за праћење
састава и количине природног лековитог фактора, и по 1 члан корисника из тачке 2. Ове одлуке.
Комисија је у обавези да доставља
извештаје у роковима који ће се утврдити
решењем о именовање ове Комисије.
5. Уколико се контролом од стране
Општине, у складу са овом одлуком и законом
утврди да ''Вода Врњци'' ад, користи изворе који
имају својство природног лековитог фактора,
утврдиће се обавеза плаћања за коришћење овог
корисника у складу са Уговором који је
закључен између општине Врњачка Бања и
„Воде Врњци“ АД Врњачка Бања под бројем 9154/98 од 18.6.1998. године и
његовим
анексима.
6. Корисник, Специјална болница
''Меркур'' ће плаћати накнаду за коришћење
природног лековитог фактора на начин и у висини, што ће се ближе дефинисати закључивањем
анекса Споразума који је закључен између
општине Врњачка Бања и Специјалне болнице
''Меркур'', бр.110-456/14 од 7.11.2014.године, до
утврђивања висине накнаде од стране надлежног
органа Републике Србије.
7. Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-173/16 од 2.3.2016. године

3.3.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
37.
Скупштина општине Врњачка Бања је на 32.
седници одржаној дана 2.3.2016.године, на основу
чл.13. и 13a Закона о здравственој заштити
(''Сл.гласник РС'', бр. 17/05, 72/09-др.закон, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и
106/15), чл. 8. Одлуке о преузимању оснивачких
права над Домом здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.8/06 и 5/07) и чл. 36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине
Врњачка Бања за 2016.годину
1. Усваја се Програм заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине
Врњачка Бања за 2016.годину, који је донео Управни
одбор Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка
Бања, одлуком бр.3355-2015 од 28.12.2015.године.
2. Саставни део ове одлуке чини Програм
заштите за поједине категорије становништва на
подручју општине Врњачка Бања за 2016.годину, из
тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу
даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'', а
примењује се од 1.1.2016.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1370/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
38.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл.9. и 60. став 1. тачка 6. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.
119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14др.закон), чл.146. Закона о привредним
друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11 и
5/15) и чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈП за обављање комуналних делатности
''Бели извор'' Врњачка Бања о пoвeћaњу
oснoвнoг кaпитaлa
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1. Даје се
сагласност на Одлуку
Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања бр.018968 од 7.12.2015.године, са седнице од
4.12.2015.године о повећању основног капитала
Јавног предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања.
2. Саставни део овог решења је Одлука
Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' Врњачка
Бања из тачке 1. овог решења.
3.Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-64/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
39.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
за за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2016.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2016.годину, који
је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови
Аутопревоз'' одлуком бр.5354/1/2015
од
15.12.2015. године.
2. Програм пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за
2016. годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања ЈП
''Нови Аутопревоз'' доставити надлежном
министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2454/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

3.3.2016. године

40.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања за 2016.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП
за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' за 2016.годину, који је усвојио Надзорни
одбор ЈП ''Бели извор'', одлуком бр.01-8670/1 од
27.11.2015. године.
Даје се сагласност и на Програм
пословања ДОО ''Врући извори'' Грачац за
2016.годину, које је ЈП ''Бели извор'' основало
одлуком бр.01-4408 од 11.9.2013.године, за
обављање комуналних делатности на сеоском
подручју општине Врњачка Бања, а који је
саставни део Програма из става 1. тачке 1. овог
решења, и који је усвојио Надзорни одбор ЈП
''Бели извор'', који врши функцију Скупштину
друштва, одлуком бр.403/15 од 20.11.2015. год.
2.
Програм пословања ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' за 2016.
годину са Програмом пословања ДОО ''Врући
извори'' Грачац, се сматра донетим давањем ове
сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања ЈП за
обављање комуналних делатности ''Бели извор''
за 2016.годину, чији је саставни део Програм
пословања
ДОО ''Врући извори'' Грачац
доставити надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2320/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
41.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања ЈП
за газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка Бања за 2016.годину
1. Даје се сагласност на План и програм
пословања ЈП за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања за 2016.годину, који је
усвојио Надзорни одбор ЈП ''Борјак'', одлуком
бр.01-154-05 од 27.1.2016.године.
2.
Програм пословања ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' за 2016.годину, се
сматра донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Програмом пословања ЈП за
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка
Бања за 2016.годину доставити надлежном
министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-156/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
42.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Установе
Спортски центар Врњачка Бања за 2016.годину
1. Даје се
сагласност на
Програм рада
Установе Спортски центар Врњачка Бања за
2016.годину, који је усвојио Управни одбор
Спортског центра одлуком бр.01-16/16 од
15.1.2016. године.
2. Програм рада Установе Спортски центар за
2016. годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-91/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

3.3.2016. године

43.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за
2016.годину
1. Даје се сагласност на Програм рада Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за
2016.годину, који је усвојио Управни одбор
Народне библиотеке одлуком бр.01-38/2016 од
15.1.2016. године.
Даје се сагласност на Одлуку о
финансијском плану Народне библиотеке ''Др
Душан Радић'' за 2016. годину, коју је донео
Управни
одбор
под
бр.01-37/2016
од
15.1.2016.године.
2. Програм рада Народне библиотеке ''Др Душан
Радић'' за 2016. годину, ступа на снагу давањем
ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-123/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
44.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Финансијски план и
програм Установе Културни центар Врњачка
Бања за 2016.годину
1. Даје се сагласност на Финансијски план и
програм Установе Културни центар Врњачка
Бања за 2016.годину, који је усвојио Управни
одбор Културног центра одлуком бр.УО-61 од
15.1.2016.године.
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2. Финансијски план и програм Установе
Културни центар Врњачка Бања за 2016.годину,
ступа на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-42/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
45.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм
пословања са програмом опште туристичке
пропаганде Установе Туристичка организација
Врњачка Бања за 2016.годину
1.Даје се сагласност на План и програм рада са
програмом опште туристичке пропаганде
Установе Туристичка организација Врњачка
Бања за 2016.годину, који је усвојио Управни
одбор ове установе одлуком бр.52/16 од
18.1.2016.године.
2. План и програм рада са програмом опште
туристичке пропаганде Туристичке организације
за 2016.годину, из тачке 1. овог решења се
сматра донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-51/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
46.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2016.годину
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра
за социјални рад Врњачка Бања за 2016.годину,
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад одлуком бр.551-35/2016-2 од 26.1.2016.
године.
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању
финансијског плана Центра за социјални рад
Врњачка Бања за 2016. годину, коју је донео
Управни одбор ове установе под бр.551-35/20163 од 26.1.2016.године.
2. Програм рада Центра за социјални рад за
2016. годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-222/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
47.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Општинске стамбене агенције општине Врњачка
Бања за 2016.годину
1.Даје се сагласност на Програм пословања
Општинске стамбене агенције општине Врњачка
Бања за 2016.годину, који је усвојио Управни
одбор ове Агенције одлуком бр.400-221/15 од
16.12.2015.године.
2.Програм пословања
Општинске стамбене
агенције општине Врњачка Бања за 2016.годину
ступа на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2481/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
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48.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32. седници, одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.21. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/15 и 2/16), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Установе за предшколско васпитање,
образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка
Бања за 2016.годину
1. Даје се сагласност на Програм пословања
Установе за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања за
2016.годину, који је усвојио Управни одбор ПУ
''Радост'' одлуком бр.53 од 18.1.2016.године.
2. Програм пословања ПУ ''Радост Врњачка
Бања за 2016.годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-299/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
49.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32.
редовној
седници
одржаној
дана
2.3.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС',
бр.129/07), чл.12. ст.2. и 3., чл.13. ст.2., чл.15.,
чл.16. чл.19. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС", бр. 119/12), чл.25. и чл.26.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз
путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“
Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка
Бања", бр. 6/13 и 7/13) и чл.36.став 1. тачка 9б
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз
путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''
Врњачка Бања
I
Разрешава се Санела Вучић, дужности
председника Надзорног одбора ЈП за превоз
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путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''
Врњачка Бања, на лични захтев.
II
Именује
се
Иван
Симоновић,
дипл.правник, за председника Надзорног одбора
ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања.
III
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Надзорног одбора.
IV
Ово решење ће се објавити
"Службеном листу општине Врњачка Бања".

у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-20/16 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
50.
Скупштина општине Врњачка Бања на
32.
редовној
седници
одржаној
дана
2.3.2016.године, на основу чл.36. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07)
и чл.41. и 42., Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13пречишћен текст), а у вези са чл.29. Одлуке о
изменама и допунама Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
11/14) донела је
РЕШЕЊЕ
о рарешењу и именовању члана Одбора за
борбу против корупције Скупштине општине
Врњачка Бања
Члан 1
Разрешава се Душан Јеротијевић, дужности члана Одбора за борбу против корупције
Скупштине општине Врњачка Бања, на лични
захтев.
Члан 2
Именује се Ненад Равилић, дипл.инг. за
члана Одбора за борбу против корупције
Скупштине општине Врњачка Бања.
Члан 3
Одбор за борбу против корупције има
надлежности утврђене чл.41. Пословника
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен
текст и 21/14).
Члан 4
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-181/15 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
51.
Скупштина општине Врњачка Бања је на
32. седници одржаној дана 2.3.2016.године, на
основу чл. 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoвa Школског
одбора ОШ ''Младост'' Врњци
I
Разрешава се Милош Иричанина,
дужности члана Школског одбора ОШ
''Младост'' Врњци, 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 и 55/13), односно због престанка
основа по којем је именован- завршетак
школовања детета.
II
Именује
се Данијела Предолац
у
Школски одбор ОШ ''Младост'' Врњци, 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: 9-278/14 од 2.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
52.
Oпштинско веће општине Врњачка Бања,
на телефонској седници одржаној дана
1.3.2016.године на основу чл.40. Одлуке о
монтажним објектима („Сл.лист општине
В.Бања“, бр.2/15, 12/15 и 12/15-аутентично
тумачење) и чл.59. Статута општине Врњачка
Бања („Сл.лист Општине Врњачка Бања“,
бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), донело је
ОДЛУКУ О
ПЛАНУ РАСПОРЕДА МЕСТА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА
ЗА ПРАЗНИК ЖЕНА – 8. МАРТ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује локација,
врста монтажних објеката, правила постављања
и временско трајање плана распореда места за
постављање мањих монтажних објеката на
површини јавне намене у Врњачкој Бањи, за
празник жена – 8.март.
Члан 2.
Утврђује се локација ''Истра'' за
постављање 4 тезге за продају цвећа и цветних
аранжмана, према графичком прилогу овог
плана.
Изглед тезге мора бити сличан типским
тезгама које се у власништву Oпштине.
Заузеће
површине
јавне
намене
постављањем тезге из претходног става овог
члана је до 3м2.
Члан 3.
Временско важење Плана је од
07.03.2016.год. до 09.03.2016.г.
Члан 4.
Монтажни објекти – тезге се могу
поставити након спроведеног поступка јавног
надметања и закљученог уговора Општине са
најповољнијим понуђачем.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу
даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 353-35/16 од 1.3.2016.год.
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
___________________________________________
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53.
Општинско Веће Општине Врњачка
Бања на 40. редовној седници одржаној дана
1.3.2016.године, на основу чланова 17. и 18.
Закона о јавном информисању и медијима
(„Службени гласник РС“, број 83/14), члана 4.
Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Службени гласник РС“, број
126/14), чл.59.Статута Врњачке Бање („Службени лист“ општине Врњачка Бања, број13/14пречишћен текст и 16/14) и Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.годину
(„Службени лист“ општине Врњачка Бања, број
16/15 и 2/16), доноси
РЕШЕЊЕ
о распоређивању средстава за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања
на територији Врњачке Бање у 2016.години
I
Одлуком о буџету Општине Врњачка
Бања за 2016. годину („Службени лист општине
Врњачка
Бања“, бр.16/15 и 2/16) за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на
територији општине Врњачка Бања предвиђена
су средства у укупном износу од 3.800.000,00
динара.
II
Средства су предвиђена ставом I овог
Решења расподељују се за :
1. пројекте производње медијских
садржаја у укупном износу од 3.673.500,00
динара, што је 96,67 % укупно предвиђених
средстава;
2. појединачна давања у укупном износу
од 126.500,00 динара, што је 3,33 % укупно
предвиђених средстава.
III
За расподелу средстава из става II тач.1.
овог Решења расписује се конкурс за суфинансирање производње медијских садржаја који су
од значаја за остваривање јавног интереса.
Конкурс за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Врњачка
Бања у 2016. години расписује се у форми јавног
позива који ће бити објављен на званичној веб
презентацији општине Врњачка Бања на
интернет адреси www.vrnjackabanja.gov.rs , на
огласној табли општине Врњачка Бања и у
једним недељним новинама које се дистрибуирају на територији општине Врњачка Бања.
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IV
Јавни позив за учешће на конкурсу
садржи:
1. јавни интерес који ће се пројектом
суфинансирати;
2. износ средстава која су опредељена за
конкурс;
3. субјекте који имају право учешћа на
конкурсу;
4. критеријуме за оцену пројеката;
5. рокове у којима се спроводи конкурс;
6. информацију о документацији која се
прилаже;
7. позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији за реализацију конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања
(у даљем тексту: комисија) да доставе предлог
кандидата за чланове комисије.
V
Поступак расписивања конкурса, лица
која имају право учешћа на конкурсу,
критеријуми за оцену пројекта, састав и рад
конкурсне комисије, надлежност за доношење и
поступак доношења одлуке о расподели
средстава прописани су Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“, број 126/14).
VI
Конкурсни
поступак,
прикупљање,
проверу и припрему документације за потребе
рада комисије обавља Општинска управа
општине Врњачка Бања – Кабинет председника.
Организациона јединица Општинске
управе из претходног става одређује лице које ће
обављати послове секретара комисије.
Секретар комисије није члан комисије.
VII
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-637/16 од 1.3.2016. године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,.с.р.
__________________________________________
54.
Општинско веће општине Врњачка Бања на
38. редовној седници, одржаној дана 19.2.2016.
године, на основу основу Закона о буџетском
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систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр.
и 108/2013), Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2016.год. („Сл. лист општине Врњачка
Бања", бр. 16/15 и 2/16), члана 59.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана
33.
Пословника о раду Општинског већа општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09) и закључка Општинског већа бр. 400-361/16
од 19.2.2016.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 16/15 и 2/16) у оквиру
раздела 2.2. Стална и текућа резерва, програм 0602
локална самоуправа, програмска активност 06020001 Функционисање локалне самоуправе, функционална класификација 160, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства у укупном износу од
600.000,00 динара, у корист апропријације у разделу
4 Општинска управа, глава 4.57. Трансфери Месна
заједница Грачац, функционална класификација 130,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0002 Месне заједнице, економска
класификација 511 назив економске класификације
Зграде и грађевински објекти.
За наведени износ умањиће се планирана позиција
Текуће буџетске резерве и увећати апропријација
511 Зграде и грађевински објекти.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 400-361/16 од
19.2.2016.године а поводом захтева МЗ Грачац бр.
400-459/16 од 4.2.2016.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију
и МЗ Грачац.
4. Обавезује се МЗ Грачац да у року од 5 дана по
реализацији одобрених средстава, надлежној
Служби за финансије достави Извештај о
реализацији одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се потврђује
трошење одобрених буџетских средстава.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-361/16 од 19.2.2016.год.
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,.с.р.
__________________________________________

3.3.2016. године

55.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на 38. редовној седници, одржаној дана
19.2.2016. године, на основу основу Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл.
лист општине Врњачка Бања", бр. 16/15 и 2/16),
члана 59.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.13/14пречишћен текст и 16/14), члана 33. Пословника
о раду Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и
закључка Општинског већа бр. 400-459/16 од
19.2.2016.годимне, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 16/15 и 2/16) у
оквиру раздела 2.2. Стална и текућа резерва,
програм 0602 локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва, одобравају се средства
у укупном износу од 1.524.132,00 динара, у
корист апропријације у разделу 4 Општинска
управа, глава 4.29. Трансфери основним школама,
функционална класификација 912, програм 2002
Основно образовање, програмска активност 20020001 Функционисање основних школа, економска
класификација 463 назив економске класификације Донације и трансфери осталим нивоима
власти.
За наведени износ умањиће се планирана позиција
Текуће буџетске резерве и увећати апропријација
463 Донације и трансфери осталим нивоима
власти.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 400-459/16
од 19.2.2016.г. а поводом захтева ОШ "Младост"
Врњци бр. 400-459/16 од 11.2.2016.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и ОШ "Младост" Врњци.
4. Обавезује се ОШ "Младост" Врњци да у року
од 5 дана по реализацији одобрених средстава,
надлежној Служби за финансије достави Извештај
о
реализацији
одобрених
средстава
са
одговарајућом финансијском документацијом
којом се потврђује трошење одобрених буџетских
средстава.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-459/16 од 19.2.2016.год.
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,.с.р.
__________________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
56.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси

3.3.2016. године

3. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-430/16 од 19.02.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
57.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
500.000,00
динара
у
корист
следеће
апропријације у разделу 1 Скупштина општине,
глава 1.02. Повремена радна тела скупштинеКанцеларија
за
младе,
функционалне
класификације 160, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 0602-0007
Канцеларија за младе, економска класификација
400, назив економске класификације Текући
расходи. За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 400
Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева директног корисника буџета
Скупштине општине, број 400-430/16 од
08.02.2016.године, а на име недостајућих
средстава за Програмске активности Канцеларије за младе, кроз реализацију фестивала
фолклора, наставка одржавања школе страних
језика у Омладиснком клубу и других
активности у складу са Планом и програмом
Канцеларије за младе.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
60.000,00 динара у корист следеће апропријације
у разделу 4 Општинска управа, глава 4.61. Месна
заједница Руђинци, функционалне класификације 130, програм 0602 Локална самоуправа,
програмска
активност
0602-0002
Месне
заједнице, економска класификација 425, назив
економске класификације Текуће поправке и
одржавања. За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 425
Текуће поправке и одржавања.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева индиректног корисника Месне
заједице
Руђинци,
број
400-308/16
од
01.02.2016.године, а на име недостајућих
средстава за чишћење снега на локацијама:
Подине, Благојевићи, Лазићи, Терзинац, Голо
брдо и Кљајићи.
3. Обавезује се Месна заједница Руђинци да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежној Служби за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
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средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.

3. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-308/16 од 02.02.2016.год.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
58.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва одобравају се средства у укупном износу од 264.000,00
динара у корист следеће апропријације у разделу
4 Општинска управа, глава 4.06. Награде за
најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ,
функционалне класификације 900, програм 0901
Социјална и дечја заштита, програмска
активност 0901-0001 Социјалне помоћи, економска класификација 47271, назив економске
класификације Накнаде из буџета за образовање.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 47271 Накнаде из
буџета за образовање.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу
Извештаја
број
67-3/16
од
12.02.2016.године, о сачињеном предлогу ранг
листе за доделу једнократне новчане помоћи у
школовању даровите деце за постигнут успех у
школској 2014/15.години.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:67-3/16 од 18.02.2016.год.

59.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
8.000,00 динара у корист следеће апропријације
у разделу 4 Општинска управа, глава 4.31.
Центар за социјални рад, функционалне класификације 070, програм 0901 Социјална и дечја
заштита, програмска активност 0901-0001
Социјалне помоћи, економска класификација
463, назив економске класификације Донације и
трансфери осталим нивоима власти. За наведени
износ умањиће се планирана позиција 49912
Текућа буџетска резерва и увећати планирана
позиција 463 Донације и трансфери осталим
нивоима власт.
Одобрена средства реализоваће се кроз
Финансијки план Центра за социјални рад за
2016.годину, аналитички преко конта 426
Материјал.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева Центра за социјални рад број 400495/16 од 18.02.2016.одине., а на име недостајућих средстава за куповину радног алата
(лопата) за кориснике ангажоване на добровољном радном ангажовању.
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3. Обавезује се Центар за социјални рад да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежној Служби за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-495/16 од 22.02.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
60.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
19.000,00 динара у корист следеће апропријације
у разделу 4 Општинска управа, глава 4.31.
Центар за социјални рад, функционалне
класификације 070, програм 0901 Социјална и
дечја заштита, програмска активност 0901-0001
Социјалне помоћи, економска класификација
472, назив економске класификације Накнаде за
социјалну заштиту из буџета. За наведени износ
умањиће се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана позиција
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева Центра за социјални рад број 400496/16 од 18.02.2016.г., а на име недостајућих
средстава за осигурање радно способних

3.3.2016. године

корисника ангажованих на добровољном радном
ангажовању.
3. Обавезује се Центар за социјални рад да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежној Служби за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4.Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-496/16 од 22.02.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
61.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
10.000,00 динара у корист следеће апропријације
у разделу 4 Општинска управа, глава 4.22.
Црвени крст, функционалне класификације 760,
програм 0901 Социјална и дечја заштита,
програмска активност 0901-0005 Активности
црвеног крста, економска класификација 481,
назив економске класификације Дотације
невладиним организацијама. За наведени износ
умањиће се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана позиција
481 Дотације невладиним организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева Црвеног крста, број 400-451/16
од 10.02.2016.г., а на име недостајућих средстава

Страна 28

- Број 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

за исплату помоћи Славици Деретић из Врњачке
Бање.
3. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежној Служби за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4.Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-451/16 од 10.02.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
62.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
18.000,00 динара у корист следеће апропријације
у разделу 4 Општинска управа, глава 4.22.
Црвени крст, функционалне класификације 760,
програм 0901 Социјална и дечја заштита,
програмска активност 0901-0005 Активности
црвеног крста, економска класификација 481,
назив економске класификације Дотације
невладиним организацијама. За наведени износ
умањиће се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана позиција
481 Дотације невладиним организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева Црвеног крста, број 400-449/16
од 10.02.2016.г., за прoширење програмских

3.3.2016. године

активности за 2016.годину, о чему је мишљење
Службе за привреду, локални економски развој и
друштвене делатности број 400-822/15 од
29.04.2015.г.
3. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежној Служби за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-449/16 од 10.02.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________
63.
На основу члана 69. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр.54/09,
73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13- испр,
108/13 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015),
члана 56 став 18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16),
председник Општине Врњачка Бања доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 16/15 и 2/16)
у оквиру раздела 2 Председник општине и
Општинско веће, глава 2.03. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
програм 0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0001 Функционисање локалне
самоуправе, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у укупном износу од
20.000,00 динара у корист следеће апропријације
у разделу 4 Општинска управа, глава 4.22.
Црвени крст, функционалне класификације 760,
програм 0901 Социјална и дечја заштита,
програмска активност 0901-0005 Активности
црвеног крста, економска класификација 481,
назив економске класификације Дотације
невладиним организацијама. За наведени износ
умањиће се планирана позиција 49912 Текућа
буџетска резерва и увећати планирана позиција
481 Дотације невладиним организацијама.

Страна 29

- Број 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

3. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу захтева Црвеног крста, број 400-450/16
од 10.02.2016.г., а на име недостајућих средстава
за исплату помоћи Весни Фрај из Липове.
4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средстава, надлежној Служби за финансије
достави Извештај о реализацији одобрених
средстава са одговарајућом финансијском
документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-450/16 од 10.02.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.

3.3.2016. године
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САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
22. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање
општине Врњачка Бања за 2016.годину.....................................................................
23. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци
породици са децом на терирорији општине Врњачка Бања.................................
24. Oдлука о усвајању Споразума о заједничком вршењу послова
управљања комуналним отпадом ''Регион Краљево''...........................................
25. Одлука о престанку важења Одлуке о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта ................................
26. Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималној спратности
у поступку озакоњења објеката на територији општине Врњачка Бања............
27. Одлука о давању на коришћење кп.бр.779 КО Врњачка Бања Јавном предузећу
''Бели извор'' Врњачка Бања.........................................................................................
28. Одлука о покретању поступка прибављања кат. парцеле бр. 462/1, 462/2 и 461/7
КО Руђинци у јавну својину општине Врњачка Бања непосредном погодбом.....
29. Одлука о покретању поступка отуђења из јавне својине пословног
простора бр.1. у приземљу пословног објекта Аутобуске станице,
на кп.бр.500/5 КО Врњачка Бања...................................................................................
30. Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне
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