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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XII – БРОЈ 6– ВРЊАЧКА БАЊА – 1.4.2016. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
67.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
7.седници сазваној по хитном поступку,
одржаној 31.3.2016. године, на основу члана 60.
став 2. Закона о пољопривредном земљишту
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) и члана 36. Статута
општине Врњачка Бања
(''Службени лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст) и Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 320-1102778/2016-14 од 29.3.2016. године, донела је
Одлуку
о усвајању Годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка Бања
за 2016. годину
Члан 1
Усваја се Годишњи Програм заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка Бања
за 2016. годину.
Члан 2
За спровођење Програма из члана 1. ове
Одлуке, задужује се организациона јединица
Општинске управе надлежна за послове
пољопривреде.
Члан 3
Документ ''Годишњи Програм заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта на територији општине Врњачка Бања
за 2016. годину'' објављује се на званичном сајту
Општине Врњачка Бања.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 320-8/16 од 31.3.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
68.
Скупштина општине Врњачка Бања, на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
31.3.2016. године, на основу члана 55. Закона о
водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и
93/12), члан 84. став 2. Зако-на о ванредним
ситуацијама (''Сл.гласник РС'', бр. 111/2009,
92/2011 и 93/2012), члана 20. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007 83/2014 – др. закон) и члана 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Службени
лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14 –
пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Oперативног плана за одбрану од
поплава на територији општине Врњачка Бања
за воде II реда за 2016. годину
Члан 1
Усваја се Оперативни план за одбрану од
поплава на територији општине Врњачка Бања
за воде II реда за 2016. годину.
Члан 2
О спровођењу ове Одлуке стараће се
организационе једнице Општинске управе
надлежне
за
послове
пољопривреде,
водопривреде и финансија.
Члан 3
Ова oдлука ступа на снагу даном
добијања
позитивног
мишљења
ЈВП
''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, РЈ
''Западна Морава'' из Чачка и објављује се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 217-17/16 од 31.3.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
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69.
Скупштина општине Врњачка Бања, на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
дана 31.3.2016.године, на основу члана 20.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",
бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 5. и
члана 6. и 79. став 1. Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016),
члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима
(''Сл.гласник РС'', бр.88/2011)
и члана 36.
Статута општине Врњачка Бања ("Сл.лист
Општине Врњачка Бања", бр. 13/2014пречишћен текст), донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И
ЧИСТОЋА“ ВРЊАЧКА БАЊА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Ставља се ван снаге одлука о оснивању
Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и
чистоћа“Врњачка
Бања
бр.020-29/15
од
02.03.2016. (Сл.лист општине Врњачка Бања
бр.4/16) и доноси се нова одлука о оснивању.
Јавно комунално предузеће „Бањско
зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања наставља са
радом у складу са одредбама ове одлуке.
Циљ оснивања
Члан 2.
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.
Предмет одлуке
Члан 3.
Овом одлуком, у складу са Законом о
јавним предузећима, регулисана су права и
обавезе оснивача и Јавног комуналног предузећа
''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања у
обављању делатности од општег интереса, а
нарочито:
1) називу, седишту и матичном броју
оснивача;
2) пословном имену и седишту јавног
предузећа;
3) претежној делатности јавног предузећа;
4)
правима,
обавезама
и
одговорностима
оснивача
према
јавном
предузећу и јавног предузећа према оснивачу;
5) условима и начину утврђивања и
распоређивања добити, односно начину покрића
губитка и сношењу ризика;
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6) условима и начину задужења јавног
предузећа;
7) заступању јавног предузећа;
8) износу основног капитала, као и
опису, врсти и вредности неновчаног улога;
9) податак о уделу оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
10) органима јавног предузећа и њиховој надлежности;
11) имовини која се не може отуђити;
12)
о располагању
(отуђење и
прибављање) стварима у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа у складу са
законом;
13) заштити животне средине;
14) другим питањима која су од
значаја за несметано обављање делатности за
коју се оснива јавно предузеће.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 4.
Оснивач Јавног комуналног предузећа
''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања је
Општина Врњачка Бања, ул. Крушевачка 17,
36210 Врњачка Бања, Матични број: 07175981.
Оснивачки акт, односно одлуку о оснивању,
доноси Скупштина општине Врњачка Бања, која
врши права оснивача.
Правни статус јавног предузећа
Члан 5.
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 6.
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 7.
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.
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Члан 8.
Предузеће може променити седиште и
пословно име, одлуком надзорног одбора, на
коју сагласност даје оснивач.
Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа
Члан 9.
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.
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Претежна делатност јавног предузећа
Члан 10.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
38.11 Сакупљање отпада који није опасан.
Поред претежне делатности, предузеће
ће обављати и следеће делатности:
38.21 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,
43.11 Рушење објеката
81.29 Услуге осталог чишћења
96.03 Погребне и сродне делатности
47.81 Трговина на мало храном, пићем и
дуванским производима на тезгама и пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и
обућом на тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на
тезгама и пијацама
70.22 Консултантске активности у вези с
пословањем и осталим управљањем
71.12 Инжињерске делатности и техничко
саветовање пројектима управљања водама
08.12 Експлоатација шљунка и песка
47.78 Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама
47.11 Трговина на мало у
неспецијализованим продавницама,
претежно храном, пићем и дуваном
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
47.22 Трговина на мало месом и
прерађевинама од меса у специјализованим
продавницама

1.4.2016. године

47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и
мекушцима у специјализованим
продавницама
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином,
колачима и слаткишима у специјализованим
продавницама
47.25 Трговина на мало пићима у
специјализованим продавницама
47.29 Остала трговина на мало храном у
специјализованим продавницама
56.10 Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
52.21 Услужне делатности у копненом
саобраћају
01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и
кртоластих биљака
01.19 Гајење осталих једногодишњих и
двогодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
46.22 Трговина на велико цвећем и
садницама
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама,
семењем, ђубривима, кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама
71.11 Архитектонска делатност
91.03 Заштита и одржавање непокретних
културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких
вртова и заштита природних вредности.
Предузеће може обављати и друге
делатности уз сагласност оснивача.
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 11.
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
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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
Члан 12.
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 13.
Јавно предузеће може да оснује зависно
друштво капитала за обављање делатности из
члана 11. 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.
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V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Оснивачки капитал
Члан 14.
Износ уписаног и уплаћеног основног
капитала је 200.000,00 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 15.
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.
Средства јавног предузећа
Члан 16.
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 17.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1. Обезбеди
предузећу
материјалне,
техничке и друге услове за несметано
вршење делатности;
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2. Остварује надзор и контролу обављања
комуналне делатности;
3. Предузме
мере
на
унапређењу
делатности.
Члан 18.
Оснивач има статусна и имовинска
права.
Статусна права оснивача су:
- право на информисање,
- право учешћа у управљању,
- право на приступ актима и
документима Јавног предузећа;
- право контроле рада Јавног предузећа.
Имовинска права оснивача су:
- право на учешће у расподели добити
Јавног предузећа;
- право учешћа у расподели стечајне или
ликвидационе масе у случају престанка Јавног
предузећа;
- право располагања уделима;
- право пречег стицања удела приликом
повећања основног капитала.
Члан 19.
Оснивач је дужан да:
-унесе свој улог у облику, року и
вредности која је одређена уговором, оснивачким
актом или изменама и допунама оснивачког акта;
-чува пословну тајну коју сазна по основу
својства оснивача или на други начин за време
док има статус оснивача и у року од 5 година од
дана престанка статуса оснивача;
-обавести Јавно предузеће о постојању
личног интереса у правном послу или правној
радњи коју Јавно предузеће предузима
-се уздржава од коришћења имовине
Јавног предузећа;
-се уздржава од коришћења информација
до којих је дошао у својству оснивача, а које
нису јавно доступне;
-не злоупотребљава свој положај у Јавном
предузећу;
-не користи могућности за закључење
уговора или других правних послова у своје име,
ако су се могућности указале Јавном предузећу;
-обезбеди предузећу материјалне, техничке
и друге услове за несметано вршење делатности;
- остварује надзор и контролу обављања
комуналне делатности;
-предузме мере на унапређењу делатности.
Члан 20.
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;
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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 21.
За време ратног стања или непосредне
ратне опасности оснивач може у Јавном
предузећу утврдити организацију за извршавање
послова од стратешког значаја за Републику.
Члан 22.
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 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 23.
Добит предузећа
утврђује се и
распоређује у складу са законом и статутом
предузећа, уз сагласност оснивача.
Оснивач има право на учешће у
расподели расположиве добити Јавног предузећа
на основу позитивног финансијског резултата
пословања у пословној години, која преостане
након одбитка свих трошкова пословања и
обавеза предвиђених законом.
Расположива добит и удео оснивача у
расподели добити одређује се одлуком Надзорног одбора у складу са законом, оснивачким
актом Јавног предузећа и одлуком оснивача о
буџету за наредну годину. Одлука садржи
нарочито:
- одредбу о укупном износу добити која
се исплаћује оснивачу;
- динамику исплате добити.
Висина и рок за уплату добити из става
1. овог члана утврђује се одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за наредну годину.
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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 24.
Средства за обављање делатности
предузећа обезбеђују се из следећих извора:
обављања своје привредне делатности, продајом
производа и услуга на тржишту, 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 у року од 15 дана од
дана усвајања акта о буџету оснивача.
Програм пословања се сматра донетим
када на њега да сагласност оснивач.
Предузеће је дужно да оснивачу
доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, у року од 30
дана од дана истека тромесечја.
Члан 25.
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 26.
Предузеће се може дугорочно задужити,
одлуком Надзорног одбора, на коју сагласност
даје оснивач.
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.

X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 28.
Органи управљања јавног предузећа су:
- Надзорни одбор,
- Директор.
Надзорни одбор
Члан 29.
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 члана или председника Надзорног
одбора може бити именовано лице које испуњава
следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог става;
4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Председник и чланови надзорног одбора
дужни су да се додатно стручно усавршавају у
области корпоративног управљања по програму за
додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.
Члан 30.
Мандат чланова Надорног одбора траје 4

IX ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 27.
Јавно предузеће заступа директор, а у
складу са законом, оснивачким актом и
статутом.
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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:
- јавно предузеће не достави годишњи програм
пословања у роковима прописаним Законом и
овом Одлуком,
- надзорни одбор пропусти да предузме
неопходне мере пред надлежним органима у
случају постојања основане сумње да одговорно
лице јавног предузећа делује на штету јавног
предузећа несавесним понашањем или на други
начин,
- се утврди да делује на штету јавног предузећа
несавесним понашањем или на други начин,
- у току мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.
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, а најдуже шест месеци.
Члан 31.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи, односно трогодишњи
програм
пословања,
усклађен
са
дугорочним и средњорочним планом
пословне стратегије и развоја из тачке 1.
овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену
усклађености планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању
капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити,
односно начину покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором,
у складу са законом којим се уређују
радни односи;
11. доноси правилник о свом раду;
12. врши друге послове у складу са законом
и статутом.
Надзорни одбор не може пренети право
одлучивања о питањима из своје надлежности на
директора или друго лице у јавном предузећу.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог
члана надзорни одбор доноси уз сагласност
јединице локалне самоуправе.
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Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана
надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
јединице локалне самоуправе.
Члан 32.
Председник и чланови Надзорног одбора
имају право на одговарајућу накнаду за рад у
надзорном одбору.
Висину накнаде, односно критеријуме и
мерила за њено утврђивање одређује Влада.
Директор
Члан 33.
Директора јавног предузећа именује
Скупштина, на период од 4 године, а на основу
спроведеног јавног конкурса у складу са
законом.
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 основано јавно предузеће;
3) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама и врсту стручне спреме која ће се
утврдити Статутом предузећа
4) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог става;
5) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
6) да познаје област корпоративног
управљања;
7) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
8) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
9) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
10) да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Директор не може имати заменика.
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Статутом предузећа могу се одредити и
други услови које лице мора испунити да би
могло бити именовано за директора јавног
предузећа.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Члан 34.
Директор Јавног предузећа:
представља и заступа јавно предузеће у
складу са законом, оснивачким актом и
статутом;
организује и руководи процесом рада;
води пословање јавног предузећа;
одговара за законитост рада јавног
предузећа;
предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и
одговоран је за њихово спровођење;
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење;
предлаже финансијске извештаје;
извршава одлуке надзорног одбора;
бира извршне директоре;
бира представнике јавног предузећа у
скупштини друштва капитала чији је
једини власник јавно предузеће;
закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим
се уређују радни односи;
доноси акт о систематизацији;
врши друге послове одређене законом,
овом одлуком и статутом јавног предузећа.

Члан 35.
Јавно предузеће може имати извршне
директоре, при чему не може имати више од
седам извршних директор, а број извршних
директора утврђује се статутом предузећа.
Извршни директор не може имати
заменика.
Извршни директор је у радном односу у
Јавном предузећу.
Извршни директори региструју се у складу
са законом о регистрацији.
Члан 36.
За извршног директора може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама;
3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2. овог става;
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4) да има најмање три године радног
искуства на пословима за које ће бити задужен у
јавном предузећу;
5) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
6) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
Члан 37.
Директор и извршни директор имају
право на зараду, а могу имати и право на
стимулацију.
Влада ће подзаконским актом одредити
услове и критеријуме за утврђивање и висину
стимулације из става 1. овог члана.
Одлуку о исплати стимулације извршним
директорима доноси Надзорни одбор, на предлог
директора, уз сагласност надлежног органа
оснивача.
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 38.
Орган надлежан за именовање директора
именује вршиоца дужности директора, у следећим случајевима:
1) уколико директору престане мандат због
истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре
истека мандата;
2) уколико буде донето решење о
суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне
способности директора
4) до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован
на период који није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута
именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности има сва права, обавезе
и овлашћење директора.
Вршилац дужности мора испуњавати
услове предвиђене законом и овим статутом за
именовање директора.
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Члан 39.
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).
Оглас о јавном конкурсу припрема
Општинска управа и исти доставља Скупштини
општине. Оглас се објављује у „Службеном
гласнику Републике Србије“, у „Службеном
листу Општине Врњачка Бања“, у најмање
једним дневним новинама које се дистрибуирају
на територији на целој територији Републке
Србије, као и на интернет страници Општине
Врњачка Бања.
Избoрни пoступaк спрoвoди сe у склaду
сa зaкoнoм и пoсeбнoм oдлукoм Скупштинe
општине.
XI ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ
ОТУЂИТИ
Члан 40.
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 41.
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 42.
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
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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 43.
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
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 44.
Јавно предузеће дужно је да на својој
интернет страници објави:
1) радне биографије чланова надзорног
одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм
пословања, као и све његове измене и допуне,
односно извод из тог програма ако јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма
пословања;
5) годишњи финансијски извештај са
мишљењем овлашћеног ревизора;
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6) друге информације од значаја за јавност,
а нарочито информације које су актом Владе
одређене као информације од нарочитог значаја
за јавност.
XV ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 45.
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 46.
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,
- покренути поступак за утврђивање
одговорности директора и председника и чланова надзорног одбора
Јавног предузећа.
XVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Обавезује се Јавно предузеће да у року од
30 дана од дана доношења ове Одлуке донесе
Статут Јавног предузећа.
Члан 48.
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.
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Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу
даном
објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-40/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
70.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
дана 31.3.2016. године, на основу чл.28. и 29.
Закона о јавној својини ("Сл. глaсник РС", бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), чл. 36. ст.1.тачка
33. Статута, општине Врњачка Бања („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Стратегије одрживог развоја
општине Врњачак Бања 2013-2023 („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр. 6/13) и Програма
развоја спорта у општини Врњачка Бања 20152028 („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
15/15), донела је
ОДЛУКУ
о приступању изградњи "Спортског
одбојкашког центра" у Врњачкој Бањи
Члан 1.
Овом одлуком општина Врњачка Бања
приступа изградњи "Спортског одбојкашког
центра" у Врњачкој Бањи, на кп.бр.473/2, 503/2,
503/3, 503/6, 503/7, 503/8, 503/9, 503/10 све у КО
Врњачка Бања, и то реконструкцијом пословног
објекта на кп.бр.503/9 КО Врњачка Бања,
површине у основи 512,63м2, спратности: Пр и
бруто површине 512,63м2, пословног објекта на
кп.бр.503/2, 8 и 9 КО Врњачка Бања, површине у
основи 945,40м2, спратности: Пр +1 и бруто
површине 1.152,4м2 и пословног објекта на
кп.бр.503/8, 9 и 10 и 473/2 КО Врњачка Бања,
површине у основи 1233,70м2, спратности: Пр и
бруто површине 1233,70м2, који сви објекти су у
јавној својини општине
и изградњом нових
објеката, на парцелама наведеним у овом ставу, а
што се сматра прибављањем објеката у јавну
својину општине Врњачка Бања.
Реконструкција и изградња објеката из
става 1. овог члана, спровешће се након усвајања
Урбанистичког пројекта, чија је израда поверена
Дирекцији за планирање и иозградњу ЈП Врњачка
Бања, а у чијем су обухвату све кат.парцеле из
става 1. овог члана.
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Члан 2.
Овлашћује се Председник општине
Врњачка Бања да потписује и спроводи сва акта за
реализацију ове одлуке.
Члан 3.
Задужују
се
Председник
општине,
Општинска управа и Дирекција за планирање и
изградњу ЈП да у оквиру својих надлежности
предузимају све радње и воде поступке који су
неопходни у циљу реализације пројекта изградње
"Спортског одбојкашког центра" у Врњачкој Бањи
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана
објављивања у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-233/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
71.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
7.седници сазваној по хитном поступку,
одржаној 31.3.2016.године, на основу члана 26.
Закона о јавној својини (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 72/11,88/13 и 105/15) и
члана 36. став 1. тачка 33. Статута општине
Врњачка Бања
(„Службени лист општине
Врњачка Бања” бр. 13/14-пречишћен текст),
донела је
Одлуку
о успoстaвљaњу хипoтeкe на кп.бр.509 КП
Врњачка Бања
Члан 1.
Овом одлуком се успоставља хипотека I
реда у корист Banke Intesa АД Београд на
кп.бр.509 КО Врњачка Бања, површине
12.638м2, уписане у Лист непокретности 2772
КО Врњачка Бања, коју је општина Врњачка
Бања прибавила у јавну својину Одлуком о
прибављању непокретности у јавну својину
општине непосредном погодбом (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.10/15), а у циљу
привођења намени.
Члан 2.
У складу са овом одлуком ће се оверити
судска Заложна изјава код Основног суда
Краљево-Судска јединица Врњачка Бања, од
стране општине као власника непокретности, а у
складу са чл.11. Уговора о наменском кредиту
који је закључен између Banke Intesa АД Београд
и општине Врњачка Бања, бр.110-236/15 од
14.7.2015.године.

1.4.2016. године

Члан 3.
За спровођење ове одлуке задужује се
Општинско
правобранилаштво
општине
Врњачка Бања.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
даном
објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-30/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
72.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
31.3.2016. године, на основу чл. 20. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.
129/2007 и 83/2014 – др. закон), и чл.14. и 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 2016-2020
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за
унапређење положаја особа са инвалидитетом
општине Врњачка Бања 2016-2020 (у даљем
тексту: ЛАП ОСИ).
Члан 2.
ЛАП ОСИ представља инструмент
спровођења
активне
локалне
политике
унапређења положаја особа са инвалидитетом до
позиције равноправних грађана који уживају сва
права и одговорности и усклађен је са циљевима
Стратегије унапређења положаја особа са
инвалидитетом Републике Србије и Стратегије
одрживог развоја општине Врњачка Бања 20132023. године.
Члан 3.
ЛАП ОСИ je идентификоваo проблемe и
дефинисао циљеве, мере и активности које ће
допринети да се социјални модел и приступ
заснован на људским правима угради у мере које
утичу на питања положаја особа са
инвалидитетом.
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Члан 4.
Овлашћује се Председник општине да
посебним решењем утврди састав тела које ће се
бавити праћењем спровођења ЛАП ОСИ.
Члан 5.
Обавезују се сви носиоци активности на
спровођењу ЛАП ОСИ да благовремено
достављају потребне податке телу из чл. 4. ове
Одлуке.
Члан 6.
ЛАП ОСИ је саставни део ове Одлуке и
биће објављен на званичном сајту Општине
Врњачка Бања.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу Општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-295/16 од 31.3.2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
73.
Скупштина општине Врњачка Бања на
својој 7. седници сазваној по хитном поступку,
одржаној дана 31.3.2016. године, на основу чл. 4
став 2. Одлуке о монтажним објектима ("Сл.
лист општине Врњачка Бања" бр. 2/15 и 12/15одлука и Аутентично тумачење), чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања - пречишћен текст (Сл.
лист општине Врњачка Бања", бр.13/14
пречишћен текст 16/14), доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И
ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена и допуна
Плана општег распореда места за постављање
монтажних објеката и опреме на територији
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', 6/15 и 15/15), тако што:
у

чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ,ПУЛТОВИ И
ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), Локација бр.16:
''ЗВЕЗДА 1 и 2'', брише се алинеја:
- 1 тезга за продају производа од ароније
(матични сок, сируп за сок, чај, ракија,
ликер, вино, слатко, џемови, кандирана
аронија и козметички производи од
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ароније),у графичком прилогу са ознаком
Тар. (преко пута објекта „Звезда 2“)
у
чл.2.(КИОСЦИ,ТЕЗГЕ,
ПУЛТОВИ
И
ПРИВРЕМЕНИ
ОБЈЕКТИ),
Локација
бр.18:''ПРОМЕНАДА 1''
додаје се алинеја која гласи:
''-1 тезга за продају производа од ароније
(матични сок,сируп за сок, чај, ракија, ликер,
вино, слатко, џемови, кандирана аронија и
козметички производи од ароније), у графичком
прилогу са ознаком Тар. (преко пута хотела
„Парк“) у свему према графичком прилогу
Плана.''
у чл.2.(КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И
ПРИВРЕМЕНИ
ОБЈЕКТИ),
Локација
бр.18:''ПРОМЕНАДА 1''
мењају се алинеје:
''-2 тезге за продају књига и предмета
(сувенира) од дрвета на променади преко пута
библиотеке „Др Душан Радић“, означене редним
бр: ТКС1 и ТКС2 у графичком прилогу Плана.
-1 тезга за продају украсних свећа и других
украсних производа на променади преко пута
библиотеке „Др Душан Радић“, означене редним
бр:Тус у графичком прилогу Плана''
и гласе:
''-1 тезга за продају књига на променади
преко пута библиотеке „Др Душан Радић“,
означена редним бр: ТКС2 у графичком прилогу
Плана.
-1 тезга за продају украсних свећа на
променади преко пута биоскопа, означена
редним бр:Тус у графичком прилогу Плана.''
у
чл.12.(МОНТАЖНИ
САДРЖАЈИ
ЗА
ПРОДАЈУ
СЛАДОЛЕДА
И
ХЛАДНИХ
НАПИТАКА), у ставу - Расхладне коморе за
продају сладоледа на точење додаје се алинеја:
''-Ст1-локација „Променада 1 („Гоч“)једно место.''
у
чл.12.(МОНТАЖНИ
САДРЖАЈИ
ЗА
ПРОДАЈУ ТОПЛИХ НАПИТАКА), додаје се
једно место-апарат за продају топлих напитака и
еспресо кафе (1м2)
-Тн1-локација „Променада 3 („Србија“)једно место.''
У чл.19. мења се алинеја:
''Тенде из претходног члана се могу
поставити само на летњим баштама, уз услов да
се исте не затварају са бочних страна и не
повезују са објектом, да не заклањају визуре
радњи и излога у својој околини, да не ометају
пролаз пешака и возила комуналних и хитних
служби (ватрогасци, хитна помоћ...), и за њих
надлежно одељење Општинске управе издаје
посебно решење''
и гласи:

Страна 13

- Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

''Тенде из претходног члана се могу
поставити само на летњим баштама, уз услов да
се исте не затварају са бочних страна и не
повезују са објектом, да не заклањају визуре
радњи и излога у својој околини, да не ометају
пролаз пешака и возила комуналних и хитних
служби (ватрогасци, хитна помоћ...), и за њих
надлежно одељење Општинске управе издаје
посебно решење, односно може се издати уз
решење о постављању летње баште.''
Додаје се алинеја која гласи:
''Тенде се могу поставити на свим
површинама где је предвиђено постављање
летњих башти, уз прибављање претходне
сагласности надлежне инспекцијске службе.''
У чл.22. ЈАВНЕ И ПРИВАТНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ, текст: ''Изузетно, у случају
заузетости наведених површина (ЈМ 1, 2 и 3),
могуће је користити и део променаде преко пута
Црквеног брда уз обалу Врњачке реке означено
као ЈМ2а у граф. прил. уз услов да се мора
омогућити несметано кретање пешака, возила
комуналних и хитних служби, као и бањског
возића, а искључиво за потребе шаховског
турнира на отвореном могуће је користити и
локацију ''Звезда 2'' (потес око партерне шахтабле) ознака ЈМ1а у граф. прилогу, и то под
идентичним условима као за локацију ЈМ2а.''
се мења у текст:
''Изузетно,
у
случају
заузетости
наведених површина (ЈМ 1, 2 и 3), могуће је
користити, уз услов да се мора омогућити несметано кретање пешака, возила комуналних и
хитних служби, као и бањског возића, а искључиво за потребе шаховског турнира на отвореном и локацију ''Звезда 2'' (потес око партерне
шах-табле) ознака ЈМ1а у граф. прилогу.''
У чл.23.( ОСТАЛА ОПРЕМА НА
ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), мења се
алинеја:
''1. Сликарски штафелаји (отворене
сликарске тезге: 2м²)
○ Локација ''Променада 1'' (преко пута хотела
''Парк''); број места: два (2) са ознаком ТСШ1 и
ТСШ2 у графичком прилогу'',
и гласи:
''1. Сликарски штафелаји (отворене
сликарске тезге: 2м²)
○ Локација ''Променада 1'' (преко преко пута
хотела ''Парк''); број места: три (3) са ознаком
ТСШ1, ТСШ2 и ТСШ6
у свему према
графичком прилогу плана.''
У чл.23.( ОСТАЛА ОПРЕМА НА
ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), мења се
алинеја:
''4. Наочаре
○ Локација "Променада 1"(између тераса хотела
„Звезда“ и „Слобода“): број места: једно (1)
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са ознаком Нч1 у граф. прилогу, и једно место
преко пута биоскопа са ознаком Нч2 у граф.
прилогу, за продају наочара са сталка,
максимално заузеће површине до 1м². ''
и гласи:
''4. Наочаре
○ Локација "Променада 1"(између тераса хотела
„Звезда“ и „Слобода“): број места: једно (1)
са ознаком Нч1 (типска дрвена тезга 2м²) у
граф. прилогу, и једно место преко пута
биоскопа са ознаком Нч2 у граф. прилогу,
(типска дрвена тезга 2м²) за продају наочара.''
Члан 2.
У чл. 37. у Плану општег распореда
места за постављање монтажних објеката и
опреме на територији општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 6/15 и
15/15), мења се став 1. тако да гласи:
''Ступањем на снагу овог Плана престаје
да важи План општег распореда места за
постављање монтажних објеката и опреме на
територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 3/14, 7/14, 10/14 и
11/14), и сви уговори о закупу локација на
површинама јавне намене које нису предвиђене
новим Планом, осим у случају да је закупац
сагласан да закључи анекс уговора за другу
локацију из Плана, исте намене, а по предлогу
закупца. Уговори о закупу површине јавне
намене који нису раскинути одн. који важе у
тренутку доношења овог Плана, могу се
продужити закључењем анекса уговора на захтев
закупца, с тим да се закључењем анекса уговора
врши у складу са чл.14. Одлуке о монтажним
објектима и чл.51. 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).''
Члан 3.
Ова Одлука биће објављена на сајту
www.vrnjackabanja.gov.rs и огласној табли
Општине Врњачка Бања.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 350-232/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
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74.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
дана 31.3.2016.године, на основу чл. 29. став
4.Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр.
72/11), чл.100.Закона о планирању и 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,
132/2014 и 145/2014), чл. 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.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 предлога Комисије за
спровођење поступка располагања непокретностима у јавној својини бр. 400-682/16 од
28.3.2016., која је формирана од стране СО
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.21/14), доноси
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1
Овом Одлуком прибавља се од Радичевић
Милорада, Врњачка Бања, ул.Радничка бр.2/б и
Радичевић Милинка, Врњачка Бања, ул.Радничка
бр.2 поступком непосредне погодбе у јавну
својину општине Врњачка Бања кп.бр.462/1
површине 2575м2, кп.бр.462/2 површине 142м2 и
кп.бр.461/2 површине 307м2, укупне површине
3024м2 све у КО Руђинци које су у Листу
непокретности бр. 412 за КО Руђинце катастар
непокретности уписане као приватна својина
ових лица са уделом на по ½ идеалну за које
непокретности је покренут поступак Одлуком о
покретању
поступка
за
прибављање
непокретности у јавну својину општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања '',
бр.4/16), ради проширења гробља у Руђинцима.
Члан 2
Непокретност из чл.1.ове Одлуке
прибавља се по тржишној цени, а купопродајна
цена, постигнута у поступку непосредне погодбе
који је спровела Комисија за спровођење
поступка располагања непокретностима у јавној
својини
од
1300динара/м2,што за укупну
површину износи 3.931.200,00 динара, с тим да
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се начин плаћања
и
рокови плаћања
прецизирају уговором са продавцима из чл.1.ове
Одлуке, који се закључује у року од 30 дана од
дана доношења ове одлуке, у противном ова
Одлука престаје да важи.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Врњачка
Бања да потпише Уговор о прибављању у јавну
својину општине кп.бр.462/1 површине 2575м2,
462/ 2 површине 142м2 и 461/2 површине 307м2,
укупне површине 3024м2 све у КО Руђинци у року
од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46- 18/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
75.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
дана 31.3.2016.године, на основу чл. 29. и 100.
Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр.
72/11,88/2013 i 105/2014), чл. 99. став 19-21. и
100.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,
48/2015 и 99/2015), чл. 62. 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), чл.36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Иницијативе Председника
општине Врњачка
Бања
бр.46-7/16 од
26.2.2016.године, доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања путем размене непокретности у

Страна 15

- Број 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

јавну својину општине грађевинског земљишта у
обухвату трасе улице Живојина Мишића у
Врњачкој Бањи и то:
- кп.бр.967/19 површине 8м2 и кп.бр.967/20
површине
97м2
власништво
Драгањац
Љубомира из Београда ул. Кумановска бр.16
уписане у листу непокретности бр. 5772 за КО
Врњачкој Бања, и кп.бр.967/32 површине 2м2све
у КО Врњачка Бања сувласништво на по ½
идеалну Драгањац Љубомира и Драгањац
Слободанке из Београда ул. Кумановска бр.16,
уписане у листу непокретности бр. 3642 за КО
Врњачкој Бања,
- и путем споразума са власником и то: кп.бр.
967/33, површине 9м2, власништво Цветковић
Славомира из Грачаца уписане у листу
непокретности бр.5859 за КО Врњачкој Бања,
кп.бр. 967/34, површине 7м2, у КО Врњачка
Бања,
власништво Спасић Станислава из
Приштине, ул.Трг Републике бр.6, уписане у
листу непокретности бр.1024 за КО Врњачкој
Бања и кп.бр. 41/2, површине 33м2,КО Липова,
власништво Предолац Зорана из Врњачке Бање,
ул. Цане Бабовић,
уписане у листу
непокретности бр.1011 за КО Липова.
Овом Одлуком покреће се поступак
отуђења путем размене непокретности из јавне
својине општине грађевинског земљишта које је
ван обухвата трасе улице Живојина Мишића у
Врњачкој Бањи које се опредељују за размену за
грађевинско земљиште из ст.1. алинеја 1. овог
члана, уз доплату за разлику у површини и то:
- кп.бр.967/31 површине 5м2, корисник општина
Врњачка Бања, уписане у листу непокретности
бр.1766 за КО Врњачкој Бања
- кп.бр.970/5 површине 105м2, власник општина
Врњачка Бања, уписане у листу непокретности
бр.7305 за КО Врњачкој Бања
- кп.бр.970/10 површине 5м2, корисник општина
Врњачка Бања, уписане у листу непокретности
бр.6958 за КО Врњачкој Бања
- кп.бр.970/8 површине 1м2 све у КО Врњачка
Бања чији је власник општина Врњачка Бања,
уписане у листу непокретности бр.1024 за КО
Врњачкој Бања.
Поступак прибављања и отуђења
непокретности из ове одлуке спроводи се по
тржишним условима.
Члан 2.
Поступак прибављања и отуђења
непокретностима, сагласно Закону, подзаконским актима и одлукама Скупштине општине
Врњачка Бања, које уређују ову област
спровешће Комисија формирана решењем
Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020171/14 од 17.12.2014.године (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 21/14), након уписа јавне
својине за кп.бр. 970/10 и кп.бр.967/31 у КО
Врњачка Бања и по достављеном доказу службе
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надлежне за послове буџета Општинске управе
општине Врњачка Бања да су средства
обезбеђена за намене из чл.1.ове Одлуке.
Средства за прибављања и отуђења
непокретностима из чл. 1. ове Одлуке обезбеђују
се у буџету Општине Врњачка Бања за текућу
годину у којој се спроводе поступци из
претходног става.
Члан 3.
Разлози за спровођење поступака из чл.
1. Ове Одлуке садржани су у чињеници да су
предметне парцеле налазе у обухвату или се
граниче са трасом улице Живојина Мишића у
Врњачкој Бањи, због чега се прибављање не би
могло реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда. Оправданост и
целисходност прибављања и отуђења наведених
кат.парцела у јавну својину Општине садржана
је у остварењу интереса општине Врњачка Бања.
Члан 4.
Након спроведених поступака, Комисија
доставља Скупштини општине записник са
предлогом Одлуке о располагању која ће
садржавати све елементе прописане важећим
законским прописима који уређују ову материју,
након достављања општини Врњачка Бања
понуде за размену и отуђење, односно споразум
са власником непокретности из чл. 1. Ове
Одлуке.
Понуде поред општих података о
понуђачу обавезно садрже и 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.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-7/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
76.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници сазваној по хитном постуопу, одржаној
дана 31.3.2016.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, 64/10-Одлука 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 Бања'', бр.13/14-пречишћен
текст и 16/14), доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА КП.БР.2250 КО РУЂИНЦИ У ПОСТУПКУ
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања непокретности у јавну својину
Општине Врњачка Бања и то кп.бр.2250 КО
Руђинци у површини од 1945м2 која је према
јавном увиду у податке Службе за катастар
непокретности у листу непокретности за КО
Руђинци 1354 уписана као приватна својина,
грађевинско земљиште изван градевинског
подручја, Стојковић Драгана - путем непосредне
погодбе.
Члан 2.
Средства за прибављања непокретности
из чл.1. ове Одлуке обезбедиће се у буџету
Општине Врњачка Бања за текућу годину у којој
се буде спроводио поступак прибављања.
Члан 3
Поступак непосредне погодбе, сагласно
закону, подзаконским актима и одлукама
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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
након
обезбеђивања средстава за ове намене у буџету
општине и достављене потврде Комисији да су
за ове намене средства обезбеђена у износу
потреном за прибављање и достављања општини
Врњачка Бања понуде.
Понуда поред општих података 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);
- да на парцели нема изграђених објеката.
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.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46- 27/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
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77.
Скупштина општине Врњачка Бања на 7.
седници сазваној по хитном поступку, одржаној
31.3.2016.године, на основу чл.22. став 3. Закона
о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
бр.15/16) и чл.36. ст.9б Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа ''Бањско зеленило и
чистоћа'' Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Статут Јавног
комуналног предузећа
''Бањско зеленило и
чистоћа'' Врњачка Бања који је усвојен одлуком
Надзорног одбора овог предузећа, бр.10/2016 од
31.3.2016.године.

1.4.2016. године

II.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења,
а објавиће се у
“Сл.листу општине Врњчка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-212/16 од 31.3.2016.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
79.

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

Општинско веће општине Врњачка Бања
на 41. редовној седници одржаној дана
21.3.2016. године, на основу чл.46. Закона о
локалној
самоуправи
(„Сл.гласник
РС“,
бр.129/07 и 83/14-др закон), чл. 173. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправа („Сл. Гласник
РС“ 21/16) и чл. 59. Статута Општине Врњачка
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.
13/14- пречишћен текст и 16/14), доноси

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-42/16 од 31.3.2016.године

РЕШЕЊЕ
о образовању Жалбене комисије

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
________________________________________

I
Образује се Жалбена комисија Општинске управе општине Врњачка Бања, (у даљем
тексту Жалбена комисија) у саставу:
1. Љиљана Радаковић, председник комисије
2. Ивана Јовановић, члан
3. Ружица Митровић, члан.

78.

Скупштина општине Врњачка Бања
на 7. седници сазваној по хитном поступку,
одржаној 31.3.2016.године, на основу чл.21. став
1. Одлуке о оснивању Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'', бр.
8/92 и 24/04) и чл.36. ст.1.тачка 9a.Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и
допунама Статута Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Одлуку о изменама
и допунама Статута Установе за предшколско
васпитање, образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања, коју је донео Управни одбор ове
установе на седници од 29.2.2016.године, под
бр. 311.

II
Задатак Жалбене комисије:
- одлучује о жалбама службеника на
решења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима;
- одлучује о жалбама учесника интерног и
јавног конкурса.
III
Жалбена комисија се именује на период од
пет година.
Жалбена комисија донеће Пословник о раду
Жалбене комисије.
IV
Члановима Жалбене комисије припада право
на накнаду за рад чију висину одређује
Општинско веће посебним решењем.
V
Ово решење ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања'', а објавиће се и на интернет страници
општине Врњачка Бања.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-40/16 дана 21.3.2016.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
__________________________________________
80.
Општинско веће општине Врњачка Бања,
на телeфонској седници одржаној дана
17.3.2016.год., на основу чл.46. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14др закон), члана 11.ст.1.тачка 7. Одлуке о
оснивању Фонда за унапређење пољопривреде и
рурални развој Општине Врњачка Бања
("Службени лист Општине Врњачка Бања" број
8/13), Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања
за 2016. годину ("Службени лист Општине
Врњачка Бања", број 16/15 и 2/16), чл.59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и
16/14) и чл.33. Пословника о раду Општинског
Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), донело је
З А К Љ У Ч А К
Општинско веће је упознато са Захтевом
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој Општине Врњачка Бања бр.400-628/16 од
2.3.2016. г., за давање сагласности на Програм
пословања Фонда за унапређење пољопривреде
и рурални развој Општине Врњачка Бања за
2016. годину, који је усвојен Одлуком Управног
одбора Фонда, бр. 400-02/16-24 од 26.2.2016.
године, на који су дали мишљењe Служба за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију бр.400-628/16 од 10.3.2016.године и
Служба за привреду, локални економски развој
и друштвене делатности бр.400-628/16 од
15.3.2016.године.
Даје се сагласност на Програм
пословања Фонда за унапређење пољопривреде
и рурални развој Општине Врњачка Бања за
2016. годину, који је усвојен Одлуком Управног
одбора Фонда, бр. 400-02/16-24 од 26.2.2016.
године, са мишљењем Службе за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију
бр.400-628/16 од 10.3.2016.године и Службе за
привреду, локални економски развој и
друштвене
делатности
бр.400-628/16
од
15.3.2016.године.
Саставни део овог закључка је
Програм пословања Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој Општине
Врњачка Бања за 2016.годину који је усвојен

1.4.2016. године

Одлуком Управног одбора Фонда бр. 400-02/1624 од 26.2.2016. године, са мишљењем Службе
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију бр.400-628/16 од 10.3.2016.год.
и Службе за привреду, локални економски
развој и друштвене делатности бр.400-628/16 од
15.3.2016.године.
Овај закључак објављује се у „Сл.листу
Општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-628/16 од 17.3.2016.год.
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
__________________________________________
81.
Општинско веће општине Врњачка Бања на
телефонској седници, одржаној дана 23.3.2016.
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.13/14-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. 400-796/16
од 23.3.2016.год., 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
1.000.000,00 динара, у корист апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.64. Месна
заједница Рсавци, 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.
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2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 400796/16 од 23.3.2016.г. а поводом захтева Месне
заједнице
Рсавци
бр.
400-796/16
од
22.3.2016.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и Месна заједница Рсавци.
4. Обавезује се Месна заједница Рсавци 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: 400-796/16 од 23.3.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
________________________________________
82.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на телефонској седници, одржаној дана
23.3.2016. 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. 400-795/16 од
23.3.2016.год., 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 250.000,00 динара, у корист
апропријације у разделу 4 Општинска управа,
глава
4.64.
Месна
заједница
Рсавци,

1.4.2016. године

функционална класификација 130, програм 0602
Локална самоуправа, програмска активност 06020002 Месне заједнице, економска класификација
425 назив економске класификације Текуће
поправке и одржавања.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће буџетске резерве и увећати
апропријација 425 Текуће поправке и одржавања.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 400795/16 од 23.3.2016.г. а поводом захтева Месне
заједнице
Рсавци
бр.
400-795/16
од
22.3.2016.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и Месна заједница Рсавци.
4. Обавезује се Месна заједница Рсавци 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: 400-795/16 од 23.3.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
________________________________________
83.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на телефонској седници, одржаној дана
23.3.2016. 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. 400-802/16 од
23.3.2016.год., 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,
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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 1.250.000,00 динара, у
корист апропријације у разделу 4 Општинска
управа, глава 4.58. Месна заједница Вранеши,
функционална класификација 130, програм 0602
Локална самоуправа, програмска активност 06020002 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. 400802/16 од 23.3.2016.г. а поводом захтева Месне
заједнице
Вранеши
бр.
400-802/16
од
22.3.2016.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и Месна заједница Вранеши.
4. Обавезује се Месна заједница Вранеши 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: 400-802/16 од 23.3.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
________________________________________
84.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на телефонској седници, одржаној дана 23.3.2016.
године, на основу основу Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр. 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. 400-788/16 од
23.3.2016.год., доноси

1.4.2016. године

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 2.000.000,00 динара, у корист
апропријације у разделу 4 Општинска управа, глава
4.55. Месна заједница Врњачка Бања, 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. 400-788/16 од
23.3.2016.г. а поводом захтева Месне заједнице
Врњачка Бања бр. 400-788/16 од 21.3.2016.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба за
буџет, финансије и локалну пореску администрацију
и Месна заједница Врњачка Бања.
4. Обавезује се Месна заједница 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.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу
општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-788/16 од 23.3.2016.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
________________________________________
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