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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 7 – ВРЊАЧКА БАЊА –

25.3.2014. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1.

69.

Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.
седници
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу члана18.
Закона о младима („Сл. Гласник РС“, бр.
50/11), чл.44. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007), и чл. 56.
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/13пречишћен текст), доноси
ОДЛУКУ
о оснивању Канцеларије за младе општине
Врњачка Бања
Члан 1
Овом
Одлуком
оснива
се
Канцеларије за младе општине Врњачка
Бања (У даљем тексту КЗМ) и одређује
њен делокруг, уређење и друга питања од
значаја за њен рад.
Седиште КЗМ је у Врњачкој Бањи,
Крушевачка 17.
КЗМ нема својство правног лица.
Временски период за који се оснива
КЗМ је 1 (једна) година.
Члан 2
У Канцеларији за младе обављаће се
послови који се односе на подстицање
младих да се организују, удружују и
учествују у друштвеним токовима, послови
заштите интереса младих и помоћ у
остварењу њихових интереса, сарадње са
омладинским организацијама и удружењима и помоћ омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду,
подстицању и остваривању сарадње која се
односи на омладину и улогу младих на
територији општине Врњачка Бања.
Циљеви
младе су:

Члан 3
и задаци Канцеларије за

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

стварање услова у локалној средини
за квалитетнији живот младих и
њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва;
промоција и афирмација младих и
њихово активно укључивање у
друштво;
пружање подршке иницијативама и
пројектима младих и проналажење
начина за њихово финансирање;
промовисање спорта и здравих
стилова живота;
укључивање младих у културни и
спортски живот општине;
неформално образовање младих;
информисње младих о питањима од
значаја за младе;
пружање могућности за квалитетно
провођење слободног времена;
едуковање младих о проблемима и
изазовима одрастања;
промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и
равноправности;
подстицање, развијање, препознавање и вредновање изузетних постигнућа младих;
подржавање активне сарадње општине, школа, невладиних организација и спортских клубова;
промовисање и вредновање волонтерског рада.

Члан 4
Канцеларијом руководи координатор Канцеларије за младе.
Координатора, његовог заменика и
сарадника поставља Председник Општине.
Координатор КЗМ за свој рад
одговоран је Скупштини општине и
Председнику општине Врњачка Бања, са
обавезом
достављања
тромесечних,
писаних извештаја о спроведеним активностима на реализацији ове одлуке.
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Члан 5
На обавезе и права координатора
Канцеларије за младе општине Врњачка
Бања, аналогно се примењују одредбе
Статута општине Врњачка Бања које се
односе на права и дужности председника и
чланова сталних и повремених радних тела,
и то у погледу делокруга обављања
послова за које се отвара Канцеларија за
младе, броја чланова повременог радног
тела, извршавања задатака, и друга питања
од значаја за рад повременог радног тела.
Члан 6
Средства за оснивање и почетак
рада Канцеларије за младе обезбеђују се у
буџету општине Врњачка Бања, као и из
других извора, у складу са законом, а
накнада за лица из члана 4. ове одлуке,
исплаћиваће
се
према
одржаним
заседањима у складу са Одлуком о
накнадама за рад и путним трошковима
одборника, чланова Општинског већа,
радних тела Скупштине општине.
Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ”Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-26/14 од 21.3.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
70.
Скупштина општине Врњачка Бања
на својој редовној 17. седници, одржаној
дана 21.3.2014. године, на основу закључка
Општинског већа општине Врњачка Бања
бр. 355-143/14 од 10.3.2014.г., и на основу
чл. 4 став 2. и 3. Одлуке о монтажним
објектима ("Сл. лист општине Врњачка
Бања", бр. 15/10, 6/11, 22/12 и 21/13) и чл.
36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања", бр. 1/13 пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА

25.3.2014. године

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Члан 1
Овом Допуном врши се измена и
допуна Плана општег распореда места за
постављање монтажних објеката и опреме
на територији општине Врњачка Бања бр.
350-43/14 од 29.01.2014.год. (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', 3/14), тако што:
-у чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ И
ПУЛТОВИ), став 5. ''Локација бр. 5: ''Вила
БАЛКАН'' / т.ц. ''ПИЈАЦА'', брише се
алинеја: ''10 типских дрвених пултова
(0,5х1,2м) за продају ручних радова;
означених у граф. прилогу ред. бр: Пп1Пп10, уз леву ивицу шеталишта поред
Липовачке реке''.
-у чл.11. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ
ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА И ХЛАДНИХ
НАПИТАКА), мења се став 3. ''расхладни
витрине за продају хладних напитака'' тако
да
гласи:
''расхладни
апарати
за
производњу и продају хладних напитака''.
-Члан .14. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ),
''Локација бр. 2: ''СРБИЈА'', се мења и
гласи:
''На локацији ''Србија'' (травната
површина) предвиђена је површина за дечији
забавни програм (забавни луна парк и
клизалиште), укупне површине до 2100 м².
-За предвиђене монтажне објекте и
опрему на овој локацији, неопходно је
доставити све
атесте о техничкој исправности објеката и опреме и као и полису
осигурања од стране одговарајућег осигуравајућег друштва за најмање 40 посетилаца, а у поступку прибављања одобрења
за постављање објеката и опреме, доставити документацију са доказом о техничкој
исправности и подобности за употребу.
-Услов за лицитацију: подношење
доказа о власништву за најмање 7 објеката
(аутодром, дечији возић, змај возић, и
слично), и клизалишта, који објекти,
опрема и клизалиште ће бити постављени
на овој локацији, као и фотографије истих.
-Учешће најповољнијег понуђача у
трошковима обезбеђивања прикључка за
напајање електричном енергијом за потребе клизалишта у висини од најмање 50%.
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-Рок трајања закупа површине јавне
намене из става 1. овог члана одређује се
јавним огласом и износи:
-5 године - уз могућност продужења.
-На локацији ''Србија'' (испред ресторана ''Србија'') предвиђена је површина
за 2 апарата за дечије играчке, означено као
АП 1 и АП 2 у графичком прилогу Плана.''
-у чл.14. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ
ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ), став 3.
''Локација бр. 18: ''ПРОМЕНАДА'', додаје
се алинеја: ''На локацији преко пута
биоскопа, предвиђа се постављање електричног апарата за дечију забаву - хватаљка
за лутке, означено као ПЗ 3ц у графичком
прилогу Плана''.
-у чл.14. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ
ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ), став 6.
''Локација бр. 16: ЗВЕЗДА 1 и 2'', додаје се
алинеја: ''На локацији између бањске
променаде и Врњачке реке, на простору
преко пута Виле 'Авала', предвиђа се
постављање електричних клацкалица за
дечију забаву, означених као ПЗ 3а у
графичком прилогу''.
-у чл.14. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ
ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ), став 6.
''Локација бр. 16: ''ЗВЕЗДА 1 и 2'', додаје се
алинеја: ''На простору испред виле ''Авала'',
предвиђа се постављање карусела на
површини до 30м², означен као ПЗ 3б у
графичком прилогу,
-за предвиђен монтажни објекат и
опрему на овој локацији, неопходно је
доставити све атесте и документацију са
доказом о техничкој исправности и подобности за употребу, као и полису осигурања од стране одговарајућег осигуравајућег друштва за најмање 5 посетилаца.''
-у чл.22.. тачки 4. НАОЧАРЕ, у
ставу 2. предвиђа се:
''-Локација преко пута хотела ''Парк'':
бр. места: једно (1) са ознаком (Нч2) у граф.
прилогу, за продају наочара са сталка,
максимално заузеће површине до 1м².''
-у чл.22., (ОСТАЛА ОПРЕМА НА
ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), став 3.
(Хелијум балони), брише се део алинеје:
"(Хе2) преко пута зграде биоскопа", а
додаје се "(Хе2) на променади испред
баште кафе-а ''Гоч''. У осталом делу текст
остаје непромењен.
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-у чл.22., (ОСТАЛА ОПРЕМА НА
ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), став 6. (6.
Дечији аутомобили на батерије), додаје се
алинеја: "Локација Променада 1" – ''Трг
културе'' (поред фонтане); број места: једно
(1) са ознаком (Ау 2) у графичком прилогу
и максималним заузећем површине за
постављање аутомобила до 12м².
-у чл.22., (ОСТАЛА ОПРЕМА НА
ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), додаје се
став 10: ''10. Израда привремених тетоважа
(типски дрвени пулт: 0,5х1,2м):
-Локација "Променада 1" преко пута
хотела 'Звезда'': бр. места једно (1) са
ознаком (Те) у граф. прилогу, површине до
0,6 м² ''.
Члан 2
У чл. 34. у Плану општег распореда
места за постављање монтажних објеката и
опреме на територији општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања''
бр. 3/14), 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.
4/13, 6/13 и 7/13), 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.''
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: 350-148/14 од 21.3.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
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71.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. редовној седници, одржаној
21.3.2014.године, на основу чл.28., а у вези
са чл.34. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12), чл. 12г.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности " Бели извор" Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/13)
и члана 36. став 1. тачка 11. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања бр. 1/13пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ''БЕЛИ ИЗВОР''
ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се утврђује правни
основ за доношење одлуке о спровођењу
јавног конкурса и именовању директора
Јавног предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања (У
даљем
тексту:
ЈП
''Бели
извор''),
надлежности и његов радно правни статус,
мандат, услови и поступак за именовање,
права кандидата и друга питања од значаја
за спровођење овог поступка.
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 2
Скупштина општине Врњачка Бања
на основу чл. 28.Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
и чл. 12г. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности "Бели извор"
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.2/13), доноси одлуку о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈП ''Бели извор'', Врњачка Бања,
ул.Жике Ваљаревића 1, на предлог
Општинске управе општине Врњачка Бања.
На основу чл.31. став 3. Закона о
јавним предузећима, а у вези са чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина
општине врши именовање директора јавног
предузећа.
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НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ
СТАТУС ДИРЕКТОРА
Члан 3
Надлежност,
послови,
права,
обавезе и одговорности директора ЈП ''Бели
извор'', утврђени су Законом о јавним
предузећима и Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности "Бели извор"
Врњачка Бања, као и другим законским и
подзаконским прописима који регулишу
радни однос.
Директор заснива радни однос на
одређено време.
МАНДАТ
Члан 4
Мандат директора ЈП ''Бели извор''
траје 4 године.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 5
Кандидат за директора јавног предузећа мора да испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно
способан;
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;
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 осуђиван 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.
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Члан 6
Кандидат за директора подноси
документа којима се доказује испуњеност
услова из чл.5. ове одлуке, а што се ближе
одређује Огласом о јавном конкурсу.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 7
Оглас о јавном конкурсу је саставни
део ове одлуке и
објављује се
у
''Сл.гласнику Републике Србије'', и у
најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије. Оглас о јавном конкурсу се објављује
и и на интернет страници општине Врњачка
Бања www.vrnjackabanja.gov.rs, с тим што се
наводи када је оглас објављен у ''Сл.гласнику
Републике Србије''.
РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Члан 8
Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове
одлуке се објављује у року који не може
бити дужи од 8 дана од дана доношења ове
одлуке.
Пријаве на јавни конкус са доказима
о испуњености услова подносе се у року од
15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у ''Сл.гласнику Републике
Србије''.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији за именовања директора, тако
што се исте подносе у затвореној коверти
са назнаком: ''За Комисију за именовања
директора ЈП ''Бели извор'', Врњачка Бања,
ул.Крушевачка 17'', поштом или преко
писарнице Општинске управе.
МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 9
Оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата за
именовање
директора,
у
изборном
поступку врши Комисија за именовање
општине Врњачка Бања (У даљем тексту:
Комисија), а
сагласно Правилнику о
мерилима за именовање директора јавних
предузећа које је донело Општинско веће,
бр.020-116/13 од 24.5.2013.године.
Комисија
спроводи
изборни
поступак у складу са Законом о јавним
предузећима и Одлуком о промени оснивачког акта ЈП " Бели извор" Врњачка Бања и
листу за именовање са записником о
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изборном поступку доставља Општинској
управи и Скупштини општине.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10
Комисија ради и одлучује на
седницама,
коју
сазива
председник
Комисије.
У
случају
одсутности
или
спречености
председника
Комисије,
седнице Комисије сазива и њима
председава најстарији члан Комисије.
Комисија ради и одлучује ако
седници присутвује већина од укупног
броја чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова
од укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије се води
записник, у који се обавезно уносе: датум и
место одржавања, дневни ред, имена
присутних и одсутних чланова Комисије,
све фазе изборног поступка, предлози и
ставови изнети на седници, као и свако
издвојено мишљење.
Записник потписује председник,
односно председавајући.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе рада Комисије обавља
организациона јединица Општинске управе
надлежна за стручне послове органа општине.
Члан 11
По истеку рока за подношење
пријава на конкурс, а најкасније у року од
10 дана, заказује се седница, на којој ће се
евидентирати и прегледати све приспеле
пријаве и поднети докази. Комисија
претходно врши проверу:
- да ли су пријаве достављене у року
који је одређен огласом о јавном конкурсу;
- да ли су пријаве разумљиве;
- да ли су уз пријаву достављени сви
докази који су конкурсом тражени.
Ако
се
установи
неки
од
недостатака из става 1. овог члана,
комисија ће закључком одбацити пријаву
као неблаговремену, неразумљиву или
непотпуну. Против
закључка,
није
допуштена посебна жалба.
Члан 12
Комисија сачињава списак кандидата који испуњавају услове за именовање
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и међу њима спроводи изборни поступак, у
складу са чл.9. ове одлуке.
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА
КАНДИДАТА
Члан 13
Скупштина општине Врњачка Бања,
на основу спроведеног изборног поступка
одлучује о именовању директора ЈП ''Бели
извор'' доношењем решења о именовању,
које се објављује у ''Сл.гласнику Републике
Србије'' и ''Сл.листу општине Врњачка
Бања'', а решење са образложењем се
објављује на званичном сајту општине
Врњачка Бања, наведном у чл.7. ове одлуке
и исто се доставља именованом лицу и
свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку, а који могу вршити
увид у документацију у року и под
условима прописаним законом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-15/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
72.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. редовној седници, одржаној
21.3.2014. године, на основу чл 28., а у
вези са чл.34. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12), чл. 12г.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа
за
газдовање
заштитним
шумама" Борјак" Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и члана
36. став 1. тачка 11. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ''БОРЈАК''
ВРЊАЧКА БАЊА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се утврђује правни
основ за доношење одлуке о спровођењу
јавног конкурса и именовању директора
Јавног предузећа за газдовање заштитним
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања (У даљем
тексту: ЈП ''Борјак''), надлежности и његов
радно правни статус, мандат, услови и
поступак за именовање, права кандидата и
друга питања од значаја за спровођење овог
поступка.
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 2
Скупштина општине Врњачка Бања
на основу чл. 28.Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
и чл. 12г. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног предузећа за газдовање
заштитним шумама "Борјак" Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/13), доноси одлуку о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора
ЈП ''Борјак'', Врњачка Бања, ул.Жике
Ваљаревића 1, на предлог Општинске
управе општине Врњачка Бања.
На основу чл.31. став 3. Закона о
јавним предузећима, а у вези са чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина
општине врши именовање директора јавног
предузећа.
НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ
СТАТУС ДИРЕКТОРА
Члан 3
Надлежност,
послови,
права,
обавезе и одговорности директора ЈП
''Борјак'', утврђени су Законом о јавним
предузећима и Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за газдовање
заштитним шумама ''Борјак" Врњачка
Бања, као и другим законским и подзаконским прописима који регулишу радни
однос.
Директор заснива радни однос на
одређено време.
МАНДАТ
Члан 4
Мандат директора ЈП ''Борјак'' траје
4 године.
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УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 5
Кандидат за директора јавног предузећа мора да испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно
способан;
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;
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 осуђиван 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.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Члан 6
Кандидат за директора подноси
документа којима се доказује испуњеност
услова из чл.5. ове одлуке, а што се ближе
одређује Огласом о јавном конкурсу.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 7
Оглас о јавном конкурсу је саставни
део ове одлуке и
објављује се
у
''Сл.гласнику Републике Србије'', и у
најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије. Оглас о јавном конкурсу се објављује
и и на интернет страници општине Врњачка
Бања www. opstinavrnjackabanja.com, с тим
што се наводи када је оглас објављен у

''Сл.гласнику Републике Србије''.
РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Члан 8
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Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове
одлуке се објављује у року који не може
бити дужи од 8 дана од дана доношења ове
одлуке.
Пријаве на јавни конкус са доказима
о испуњености услова подносе се у року од
15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у ''Сл.гласнику Републике
Србије''.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији за именовања директора, тако
што се исте подносе у затвореној коверти
са назнаком: ''За Комисију за именовања
директора ЈП ''Борјак'', Врњачка Бања,
ул.Крушевачка 17'', поштом или преко
писарнице Општинске управе.
МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 9
Оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата за
именовање директора, у изборном поступку врши Комисија за именовање општине
Врњачка Бања (У даљем тексту: Комисија),
а сагласно Правилнику о мерилима за
именовање директора јавних предузећа
које је донело Општинско веће, бр.020116/13 од 24.5.2013.године.
Комисија
спроводи
изборни
поступак у складу са Законом о јавним
предузећима и Одлуком
о промени
оснивачког акта ЈП " Борјак" Врњачка Бања
и листу за именовање са записником о
изборном поступку доставља Општинској
управи и Скупштини општине.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10
Комисија ради и одлучује на седницама, коју сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице
Комисије сазива и њима председава
најстарији члан Комисије.
Комисија ради и одлучује ако
седници присутвује већина од укупног
броја чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова
од укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије се води
записник, у који се обавезно уносе: датум и
место одржавања, дневни ред, имена
присутних и одсутних чланова Комисије,
све фазе изборног поступка, предлози и
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ставови изнети на седници, као и свако
издвојено мишљење.
Записник потписује председник,
односно председавајући.
Стручне
и
административнотехничке послове за потребе рада Комисије обавља организациона јединица Општинске управе надлежна за стручне послове
органа општине.
Члан 11.
По истеку рока за подношење
пријава на конкурс, а најкасније у року од
10 дана, заказује се седница, на којој ће се
евидентирати и прегледати све приспеле
пријаве и поднети докази. Комисија
претходно врши проверу:
- да ли су пријаве достављене у року
који је одређен огласом о јавном конкурсу;
- да ли су пријаве разумљиве;
- да ли су уз пријаву достављени сви
докази који су конкурсом тражени.
Ако
се
установи
неки
од
недостатака из става 1. овог члана, комисија ће закључком одбацити пријаву као
неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.
Против закључка, није допуштена
посебна жалба.
Члан 12
Комисија сачињава списак кандидата који испуњавају услове за именовање
и међу њима спроводи изборни поступак, у
складу са чл.9. ове одлуке.
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА
КАНДИДАТА
Члан 13
Скупштина општине Врњачка Бања,
на основу спроведеног изборног поступка
одлучује о именовању директора ЈП
''Борјак'' доношењем решења о именовању,
које се објављује у ''Сл.гласнику Републике
Србије'' и ''Сл.листу општине Врњачка
Бања'', а решење са образложењем се
објављује на званичном сајту општине
Врњачка Бања, наведном у чл.7. ове одлуке
и исто се доставља именованом лицу и
свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку, а који могу вршити
увид у документацију у року и под
условима прописаним законом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-14/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
73.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. редовној седници, одржаној
21.3.2014. године, на основу чл. 28., а у
вези са чл.34. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12), чл. 29.
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
члана 36. став 1. тачка 11. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком се утврђује правни
основ за доношење одлуке о спровођењу
јавног конкурса и именовању директора
Јавног предузећа за превоз путника и
транспорт
робе
''Нови
Аутопревоз''
Врњачка Бања, надлежности и његов радно
правни статус, мандат, услови и поступак
за именовање, права кандидата и друга
питања од значаја за спровођење овог
поступка.
ПРАВНИ ОСНОВ
Члан 2
Скупштина општине Врњачка Бања
на основу чл. 28.Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12)
и чл. 31. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/13
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и 7/13), доноси одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора ЈП ''Нови
Аутопревоз'',
Врњачка
Бања,
ул.Војвођанска 3, на предлог Општинске
управе општине Врњачка Бања.
На основу чл.31. став 3. Закона о
јавним предузећима, а у вези са чл.32. став
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), Скупштина
општине врши именовање директора јавног
предузећа.
НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ
СТАТУС ДИРЕКТОРА
Члан 3
Надлежност,
послови,
права,
обавезе и одговорности директора ЈП
''Нови Аутопревоз'', утврђени су Законом о
јавним предузећима и Одлуком о оснивању
Јавног предузећа за превоз путника и
транспорт
робе
''Нови
Аутопревоз''
Врњачка Бања, као и другим законским и
подзаконским прописима који регулишу
радни однос.
Директор заснива радни однос на
одређено време.
МАНДАТ
Члан 4
Мандат директора
Аутопревоз'' траје 4 године.

ЈП

''Нови

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 5
Кандидат за директора јавног предузећа мора да испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно
способан;
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;
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
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мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
6) да није осуђиван 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.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Члан 6
Кандидат за директора подноси
документа којима се доказује испуњеност
услова из чл.5. ове одлуке, а што се ближе
одређује Огласом о јавном конкурсу.
ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Члан 7
Оглас о јавном конкурсу је саставни
део ове одлуке и
објављује се
у
''Сл.гласнику Републике Србије'', и у
најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије. Оглас о јавном конкурсу се објављује
и и на интернет страници општине Врњачка
Бања, www.vrnjackabanja.gov.rs, с тим што се
наводи када је оглас објављен у ''Сл.гласнику
Републике Србије''.
РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
Члан 8
Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове
одлуке се објављује у року који не може
бити дужи од 8 дана од дана доношења ове
одлуке.
Пријаве на јавни конкус са доказима
о испуњености услова подносе се у року од
15 дана од дана објављивања јавног
конкурса у ''Сл.гласнику Републике
Србије''.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији за именовања директора, тако
што се исте подносе у затвореној коверти
са назнаком: ''За Комисију за именовања
директора ЈП ''Нови Аутопревоз'', Врњачка
Бања, ул.Крушевачка 17'', поштом или
преко писарнице Општинске управе.
МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Члан 9
Оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата за
именовање
директора,
у
изборном
поступку врши Комисија за именовање
општине Врњачка Бања (У даљем тексту:
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Комисија), а
сагласно Правилнику о
мерилима за именовање директора јавних
предузећа које је донело Општинско веће,
бр.020-116/13 од 24.5.2013.године.
Комисија
спроводи
изборни
поступак у складу са Законом о јавним
предузећима и Одлуком о оснивању ЈП
"Нови Аутопревоз" Врњачка Бања и листу
за именовање са записником о изборном
поступку доставља Општинској управи и
Скупштини општине.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10
Комисија ради и одлучује на
седницама,
коју
сазива
председник
Комисије.
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице
Комисије сазива и њима председава
најстарији члан Комисије.
Комисија ради и одлучује ако
седници присутвује већина од укупног
броја чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова
од укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије се води
записник, у који се обавезно уносе: датум и
место одржавања, дневни ред, имена
присутних и одсутних чланова Комисије,
све фазе изборног поступка, предлози и
ставови изнети на седници, као и свако
издвојено мишљење.
Записник потписује председник,
односно председавајући.
Стручне
и
административнотехничке послове за потребе рада Комисије обавља организациона јединица Општинске управе надлежна за стручне послове
органа општине.
Члан 11
По истеку рока за подношење
пријава на конкурс, а најкасније у року од
10 дана, заказује се седница, на којој ће се
евидентирати и прегледати све приспеле
пријаве и поднети докази. Комисија
претходно врши проверу:
- да ли су пријаве достављене у року
који је одређен огласом о јавном конкурсу;
- да ли су пријаве разумљиве;
- да ли су уз пријаву достављени сви
докази који су конкурсом тражени.
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Ако се установи неки од недостатака из става 1. овог члана, комисија ће
закључком одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.
Против закључка, није допуштена
посебна жалба.
Члан 12
Комисија
сачињава
списак
кандидата који испуњавају услове за
именовање и међу њима спроводи изборни
поступак, у складу са чл.9. ове одлуке.
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА
КАНДИДАТА
Члан 13
Скупштина општине Врњачка Бања,
на основу спроведеног изборног поступка
одлучује о именовању директора ЈП ''Нови
Аутопревоз'' доношењем решења о именовању, које се објављује у ''Сл.гласнику
Републике Србије'' и ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'', а решење са образложењем
се објављује на званичном сајту општине
Врњачка Бања, наведном у чл.7. ове одлуке
и исто се доставља именованом лицу и
свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку, а који могу вршити
увид у документацију у року и под
условима прописаним законом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-16/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
74.
Скупштина општине Врњачка Бања,
на 17. седници од 21.3.2014.године, на
основу чл.80. ст.2.Закона о јавној својини
(„Сл. гл. РС“ бр.72/11, 88/13), чл. 4.
Одлуке о располагању непокретностима у
јавној својини („Сл. лист општине Врњачка
Бања“ бр. 22/12), чл.5. Одлуке о оснивању
Општинске стамбене агенције (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр.22/12) чл.36.
ст. 1. тач. 33. Статута општине Врњачка
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Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.1/2013), донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И
УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИХ
СТАНОВА ОПШТИНСКОЈ СТАМБЕНОЈ
АГЕНЦИЈИ
Члан 1
Овом Одлуком дају се Општинској
стамбеној агенцији (у даљем тексту:
Агенција) на коришћење и управљање
следећи општински станови:
1. стан бр.2. пов.40,86м2 у сутерену
стамбеног објекта А изграђеног на
кп.бр.906/42 КО В.Бања, прибављен на
основу
поравнања
И.1965/13
од
25.10.2013.г. Основни суд у Краљеву,
Судска јединица Врњачка Бања;
2. стан-гарсоњера бр.С11 пов.21,69
м2 на првом спрату стамбеног објекта
изграђеног на кп.бр.1615/2 КО В.Бања,
прибављен на основу поравнања И.137/11
од 23.09.2013.г. Основни суд у Краљеву,
Судска јединица Врњачка Бања;
3. стан-гарсоњера бр.С12 пов.23,78
м2 на првом спрату стамбеног објекта
изграђеног на кп.бр.1615/2 КО В.Бања,
прибављен на основу поравнања И.137/11
од 23.09.2013.г. Основни суд у Краљеву,
Судска јединица Врњачка Бања;
4. стан бр.6. у објекту ''Градиштанац'' у ул.Немањина 5.б. у Врњачкој
Бањи, прибављен по основу уговора о
преносу права коришћења и располагања
од 12.06.2000.г. закључен између Холдинга
ЈП ''Бели извор'' и Фонда за солидарну
стамбену изградњу и Одлуке о престанку
важења одлуке којом је основан Фонд за
солидарну стамбену изградњу Општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.19/12).
Члан 2
Агенција преузима на коришћење
станове из чл.1.ове Одлуке и обавезна је да
непокретности користи у складу са
њиховом природом и наменом и да њима
управља у складу са Законом о јавној
својини, подзаконским прописима и
важећим актима општине Врњачка Бања.
Члан 3
Агенција нема право отуђења,
стављања хипотеке или другог терета на
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описаним становима из чл.1., осим давања
у закуп, уз претходну сагласност Општинског већа Општине Врњачка Бања.
Уговор о закупу стана без сагласности
Општинског
већа
Општине
Врњачка Бања је ништав.
Члан 4
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања да о давању на коришћење
непокретности из чл.1. Одлуке
са
Агенцијом закључи посебан уговор.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 36-5/14 од 21.3.2014. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
75.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.дници,
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу члана 7.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл.
лист општине Врњачка Бања“, бр.16/11 и
22/12), члана 2. Закона о комуналним
делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/2011) и члана 36. Статута општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
О ПАРКИНГ ЗОНАМА И РЕЖИМУ
КОРИШЋЕЊА
ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА У
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
Члан 1
Овом Oдлуком ближе се уређују
паркинг зоне и јавна паркиралишта у оквиру
паркинг зона на подручју насељеног места
Врњачке Бање на којима се врши наплата
накнаде за коришћење паркинг места и
утврђује режим коришћења истих.
Члан 2
На подручју насељеног места
Врњачке Бање утврђују се зоне јавних
паркиралишта са следећим локацијама:
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ЕКСТРА ЗОНА
- Паркинг површина на коловозу Врњачке
улице изнад обележених такси стајалишта
до улице Цара Душана,
- Паркинг површина на коловозу
Краљевачке улице од моста на Липовачкој
реци наспрам банке «Intessa» до Дома
здравља «Др.Никола Џамић»,
- Паркинг површина на коловозу улице
Немањине испред хотела „Слобода“,
- Паркинг површина у Крушевачкој улици
испред тржног центра „Робна кућа“ и
Поште.
I ЗОНА
-Паркинг
површина
на
коловозу
Краљевачке улице од косог моста код
ресторана ''Дукат'', до моста на Липовачкој
реци наспрам банке «Intessa» и од колског
моста на Липовачкој реци код Дома
здравља «Др.Никола Џамић» до улице
Жике Ваљаревића»,
- Паркинг површина на коловозу
Крушевачке улице од колског моста на
Липовачкој реци код Дома здравља „Др
Никола Џамић“ са прекидом код зграде
Општинске управе општине Врњачка Бања
до улице Жике Ваљаревића,
- Паркинг површина уз коловоз улице
Слатински венац, наспрам ЈП„Бели Извор“,
- Паркинг површина уз Београдску улицу, с
десне стране улице,
- Паркинг на коловоз и уз коловоз улице
Саве Ковачевића, код хотела „Звезда“,
- Паркинг површина на коловозу улице
Цара Душана, од улице Булевар Српских
ратника до улице Пролетерских бригада,
- Паркинг површина на коловозу улице
Пролетерских бригада, преко пута хотела
„Фонтана“,
- Паркинг површина уз коловоз улице
Гаврила
Принципа,
код
хотела
„Железничар“.
II ЗОНА
- Паркиннг површина уз коловоз улице
Слатински венац, наспрам апартманског
насеља „Језеро“,
- Паркинг површина уз коловоз улице
Моше Пијаде од улице Слатински венац до
Врњачке улице,
-Паркинг површина уз коловоз улице
Булевар
Српских
ратника,
испред
Основног суда Краљево, Судска јединица
Врњачка Бања,
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- Паркинг површина уз коловоз крака
улице Кнеза Милоша, испред аутобуске
станице Врњачка Бања,
- Паркинг површина уз коловоз улице
Хероја Чајке,
- Паркинг површина уз коловоз улице
Булевар
Српских
ратника,
испред
Олимпијског базена.
Члан 3
Наплата услуге паркирања на јавним
паркиралиштима из члана 2. ове Одлуке,
врши се у периоду од 01.05. до 15.09., у
временском интервалу од 07 до 21 час, и то
сваког радног дана, викендом, државним и
верским празником.
Наплата услуге паркирања на јавним
паркиралиштима из члана 2. ове Одлуке, у
периоду од 15.09 до 01.05 врши се у
временском интервалу од 07 до 21 час, и то
сваког радног дана. Наплата се не врши
државним и верским празником, као ни
викендом у временском интервалу од
суботе у 14 часова до понедељка у 07
часова.
Члан 4
Паркирање моторних возила на
јавним паркиралиштима у Екстра зони
ограничава се на 60 минута са могућношћу
продужења за 60 минута.
Паркирање моторних возила на
јавним паркиралиштима у I зони
ограничава се на 120 минута са
могућношћу продужења за 60 минута, осим
у случајевима када возило поседује дневну,
двадесетчетворочасовну или претплатну
(месечну, годишњу) паркинг карту.
Паркирање моторних возила на
јавним паркиралиштима у II зони је без
временског ограничења.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу данoм
објављивања
у
„Службеном.
листу
општине Врњачка Бања“.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о паркинг зонама
и режиму коришћења јавних паркиралишта
у Врњачкој Бањи („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.22/12).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:344-93/14 од 21.3.2014. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
76.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. редовној седници, одржаној
21.3.2014.године, на основу чл.60. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
бр.119/12), чл.490. Закона о привредним
друштвима (''Сл.гласник РС'', 36/2011 и
99/2011), чл.27. 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.Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр. 1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора ЈП за превоз
путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања у поступку
статусне промене и нацрт Уговора о
припајању
I.
Даје се сагласност на Одлуку
Надзорног одбора Јавног предузећа за
превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања, бр.73/2014 од
12.2.2014.године, којом је одлучено да се у
поступку статусне промене припајања АТП
''Морава'' ДОО Врњачка Бања овом
предузећу, не припрема финансијски
извештај са мишљењем ревизора, као и да
се не сачињава извештај ревизора о
извршеној ревизији статусне промене.
II.
Даје се сагласност на нацрт Уговора
о припајању Друштва са ограниченом
одговорношћу АТП ''Морава'' Врњачка
Бања, као друштва преносиоца, које се
припаја ЈП за превоз путника и транспорт
робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, као
друштву стицаоцу, који нацрт Уговора је
објављен на интернет страницама уговарача и достављен Агенцији за привредне
регистре ради објављивања на њеној
званичној интернет страни у складу са
чл.495. Закона о привредним друштвима.
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III.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-196/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
77.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. седници одржаној 21.3.2014.године,
на основу чл.9. Одлуке о
промени
оснивачког акта Јавног предузећа за
обављање комуналних делатности " Бели
извор", (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/13) и чл.36. ст.1.тачка 11.Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Одлуку о измени и допуни Статута Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности " Бели извор" Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Одлуку о
измени и допуни Статута Јавног предузећа
за обављање комуналних делатности "Бели
извор" Врњачка Бања, који је усвојен
одлуком Надзорног одбора овог предузећа,
бр.01-1507 од 12.3.2014.године.
II.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-21/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
78.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. седници одржаној 21.3.2014.године,

6 Страна 14

- Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

на основу чл.9.
Одлуке о
промени
оснивачког акта ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и чл.36.
ст.1.тачка 11.Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр. 1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Одлуку о измени и допуни Статута Јавног
предузећа за газдовање заштитним
шумама " Борјак" Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Одлуку о
измени и допуни Статута Јавног предузећа
за газдовање заштитним шумама "Борјак"
Врњачка
Бања
бр.01-431/1
од
18.2.2013.године, који је усвојен одлуком
Надзорног одбора овог предузећа, бр.01592-05 од 18.3.2014.године.
II.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-24/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
79.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. редовној седници одржаној дана
21.4.2014.године,
на
основу
чл.
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),
чл.42. став 3. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС",бр.119/12), и чл.36.став
1. тачка 11. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању ВД директора Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања
Члан 1
Именује
се
Верица
Бабић,
дипл.економиста, за ВД директора Јавног
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предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања,
која ће ову дужност вршити као
привремени орган предузећа, након истека
првог мандата вршиоца дужности по
решењу Скупштине општине Врњачка
Бања, бр. 020-179/13 од 17.9.2013.године.
Именована
ће
дужност
ВД
директора, као привременог органа Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања,
вршити најдуже до 6 месеци, односно до
именовања директора по расписаном
јавном конкурсу.
Члан 2
Ово решење ће се
објавити у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
Образложење
Ово решење се доноси због
наступања разлога из чл. 58. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
бр.119/12) и чл.24. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор''
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/13), обзиром да је Скупштина општине
Врњачка Бања, као надлежни орган
оснивача прихватила заључак Комисије за
сагледавање стања и предлагање мера за
реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка
Бања, да оснивач у складу са својим
овлашћењима из чл.58. Закона о јавним
предузећима, а у циљу заштите општег
интереса и отклањања поремећају у
пословању предузме мере које се односе на
промену унутрашње организације јавних
предузећа, и разрешење органа које
именује оснивач и именовање привремених
органа, што је био основ за именовање
вршиоца дужности у првом мандату.
Како из наведених разлога, а по
расписаном Јавном конкурсу за избор
директора овог предузећа, број: 020-135/13
од 13.6.2013.године, који је објављен у
''Службеном гласнику Републике Србије'',
број 53/2013, дневним новинама „Данас“
од 17. јуна 2013.године и на интернет
страни општине Врњачка Бања, није
вршено именовање предложеног кандидата
за директора овог предузећа, то је
Скупштина општине расписала Јавни
конкурс бр.020-31/14 од 21.3.2014.године,
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па се у складу са чл.42.став 3. Закона о
јавним предузећима, овим решењем
именује вршилац дужности на још један
период од шест месеци, односно до
именовања директора по расписаном
јавном конкурсу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-34/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
80.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 17. редовној седници одржаној дана
21.4.2014.године,
на
основу
чл.
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),
чл.42. став 3. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник РС",бр.119/12), и чл.36.став
1. тачка 11. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању ВД директора Јавног
предузећа за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања
Члан 1
Именује се
Ивица Лазаревић,
дипл.инг.шумарства, за ВД директора
Јавног предузећа за газдовање заштитним
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања, који ће
ову дужност вршити као привремени орган
предузећа, након истека првог мандата
вршиоца дужности по решењу Скупштине
општине Врњачка Бања, бр. 020-199/13 од
17.9.2013.године.
Именовани
ће
дужност
ВД
директора, као привременог органа Јавног
предузећа за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања, вршити најдуже до
6 месеци, односно до именовања директора
по расписаном јавном конкурсу.
Члан 2
Ово решење ће се
објавити у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
Образложење
Ово решење се доноси због
наступања разлога из чл. 58. Закона о
јавним предузећима (''Сл.гласник РС'',
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бр.119/12) и чл.24. Одлуке о промени
оснивачког акта ЈП за обављање
комуналних делатности ''Бели извор''
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.2/13), обзиром да је Скупштина општине
Врњачка Бања, као надлежни орган
оснивача прихватила заључак Комисије за
сагледавање стања и предлагање мера за
реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка
Бања, да оснивач у складу са својим
овлашћењима из чл.58. Закона о јавним
предузећима, а у циљу заштите општег
интереса и отклањања поремећају у
пословању предузме мере које се односе на
промену унутрашње организације јавних
предузећа, и разрешење органа које
именује оснивач и именовање привремених
органа, што је био основ за именовање
вршиоца дужности у првом мандату.
Како из наведених разлога, а по
расписаном Јавном конкурсу за избор
директора овог предузећа, број: 020-136/13
од 13.6.2013.године, који је објављен у
''Службеном гласнику Републике Србије'',
број 53/2013, дневним новинама „Данас“
од 17. јуна 2013.године и на интернет
страни општине Врњачка Бања, није
вршено именовање предложеног кандидата
за директора овог предузећа, то је
Скупштина општине расписала Јавни
конкурс бр.020-32/14 од 21.3.2014.године,
па се у складу са чл.42.став 3. Закона о
јавним предузећима, овим решењем
именује вршилац дужности на још један
период од шест месеци, односно до
именовања директора по расписаном
јавном конкурсу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-35/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
81.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.
седници
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу чл.32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. Одлуке
о Општинском јавном правобранилаштву
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 17/97,
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13/99 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 2/07) и чл.36.став 1. тачка 15. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Општинског јавног
правобраниоца

25.3.2014. године

нилаштву (''Сл.гласник РС'', бр.43/91) и
Одлуком о јавном правобранилаштву.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-28/14 од 21.3.2014.године

I
Разрешава се Славица Станковић,
дипл. правник, из Врњачке Бање, дужности
Општинског
јавног
правобраниоца
општине Врњачка Бања, због истека
мандата.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________

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

83.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-27/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________
82.

Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.
седници
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу чл.32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. Одлуке
о Општинском јавном правобранилаштву
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 17/97,
13/99 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 2/07) и чл.36.став 1. тачка 15. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика Општинског јавног
правобраниоца

Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.
седници
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу чл.32.став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. Одлуке
о Општинском јавном правобранилаштву
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 17/97,
13/99 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 2/07) и чл.36.став 1. тачка 15. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је

I
Разрешава
се
Деса
Вукотић,
дипломирани правник, из Врњачке Бање,
дужности заменика Општинског јавног
правобраниоца општине Врњачка Бања.

РЕШЕЊЕ
о именовању ВД Општинског јавног
правобраниоца

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

I
Именује се Славица Станковић,
дипл. правник, из Врњачке Бање, за
вршиоца дужности Општинског јавног
правобраниоца општине Врњачка Бања,
која ће ову дужност вршити до именовања
Општинског јавног правобраниоца у
складу са Законом о јавном правобра-

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
Број: 020-29/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
84.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.
седници
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу чл.32.став 1.
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тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 3. Одлуке
о Општинском јавном правобранилаштву
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 17/97,
13/99 и ''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 2/07) и чл.36.став 1. тачка 15. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању ВД заменика Општинског
јавног правобраниоца

25.3.2014. године

о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Установе за предшколско
образовање, васпитање и исхрану деце
"Радост" Врњачка Бања
I
Разрешава се Јелена Ерчевић,
дужности члана Управног одбора Установе
за предшколско образовање, васпитање и
исхрану деце "Радост" Врњачка Бања,
испред Савета родитеља, на лични захтев.
II
Именује Марија Нововић за члана
Управног одбора Установе за предшколско
образовање, васпитање и исхрану деце
"Радост" Врњачка Бања, испред Савета
родитеља.

I
Именује
се
Деса
Вукотић,
дипломирани правник, из Врњачке Бање, за
вршиоца дужности заменика Општинског
јавног правобраниоца општине Врњачка
Бања, која ће ову дужност вршити до
именовања заменика Општинског јавног
правобраниоца у складу са Законом о
јавном правобранилаштву (''Сл.гласник
РС'', бр.43/91) и Одлуком о јавном
правобранилаштву.

IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-30/14 од 21.3.2014.године

III
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Управног одбора.

Број: 020-10/14 од 21.3.2014.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________

85.

86.

Скупштина општине Врњачка Бања
на
17.
седници
одржаној
дана
21.3.2014.године, на основу чл.54. и 55.
Закона о основима система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09,
52/11 и 55/13), чл.13. и 15. Одлуке о
оснивању Установе за предшколско
образовање, васпитање и исхрану деце
"Радост" Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Краљево", бр. 8/92 и 24/04) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', број
1/13-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ

Скупштине општине Врњачка Бања
на 17. седници, одржаној 21.3.2014.године,
на основу чл.14. Закона о локалним
изборима ("Сл.гласник РС",број 129/07,
34/10-одлука УС и 54/11), и чл.36. ст.1.
тачка 16а Статута општине Врњачка Бања
(Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.1/13пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Општинске изборне комисије за избор
одборника Скупштине општине Врњачка
Бања
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I
Разрешава се Љубиша Чеперковић,
дужности члана Општинске изборне
комисије за избор одборника Скупштине
општине Врњачка Бања.
II
Именује се Живка Топаловић из
Штулца за члана Општинске изборне
комисије за избор одборника Скупштине
општине
Врњачка
Бања,
испред
Одборничке групе Јединствена СрбијаНова Србија.
III
Ово решење ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-36/14 од 21.3.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.

25.3.2014. године
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
69. Одлука о оснивању Канцеларије за младе општине Врњачка Бања..........
70. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за
постављање монтажних објеката и опреме на
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71. Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
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за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања,
бр.73/2014 од 12.2.2014.године и нацрт Уговора о припајању...........................
77. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
ЈП ''Бели извор'' о измени и допуни Статута ЈП ''Бели извор''....................
78. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
ЈП ''Борјак'' о измени и допуни Статута ЈП ''Борјак''...................................
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86. Решење о разрешењу и именовању члана Општинске изборне
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