Страна 1

- Број 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

20.11.2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XI – БРОЈ 12– ВРЊАЧКА БАЊА – 20.11.2015. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
219.
Скупштина општине Врњачка Бања нa
30.
редовној
седници
одржаној
дана
17.11.2015.године, на основу чл. 146. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
бр.72/09, 81/09, 64/2010-Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13-Одклука УС, 50/13- Одлука УС,
98/13- Одлука УС, 132/14 и 145/2014) и чл. 36.
Статута општине Врњачка Бања („Сл . лист
општине Врњачка Бања“, бр. 13/14 – пречишћен
текст и 16/14) донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
Члан 1.
У Одлуци о монтажним објектима
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.2/2015) у
чл.2. ст. 1. тачки 3. на крају реченице ставља се
запета, и додаје се текст који гласи: „столови,
столице, сунцобрани, тенде и жардињере (за
летње баште)“.
Члан 2.
Чл.7. мења се и гласи:
„ Учесник у јавном надметању или
прикупљању понуда јавним оглашавањем своје
учешће пријављује, односно доставља понуду,
Општинској управи служби надлежној за
послове Председника општине – Комисији за
спровођење поступка до дана и времена
одређеног за подношење пријава, односно
понуда. Дан и време подношења пријава,
односно понуда прописује се Огласом о јавном
надметању или прикупљању понуда. Понуда
учесника у поступку прикупљања
понуда
јавним огласом се доставља у затвореном
омоту.
Пријава (понуда) учесника у јавним
надметању и поступку прикупљања понуда
садржи:
податке о подносиоцу пријаве (тачан назив
правног лица, његово седиште, матични број,
ПИБ и име овлашћеног лица, односно тачан
назив радње, име и презиме предузетника и
његов матични број и тачну адресу становања),
износ понуђене закупнине који не може бити
мањи од почетног износа, уредно пуномоћје у

писменој форми за лице које ће заступати правно
лице или предузетника на јавном надметању
односно у поступку прикупљања понуда, које
мора бити оверено, потпис овлашћеног лица и
печат. Уз пријаву се прилажу следећи докази:
1. Извод из АПР не старији од три месеца и
потврда о регистрацији пољопривредног
домаћинства коју издаје надлежни државни
орган за закупце који учествују у поступку
давања у закуп површине јавне намене за
локације предвиђене Планом општег распореда
места за продају кукуруза, кокица и др.,
2. Изјава о прихватању услова из огласа, изјаву
да ће се у објекту обављати делатност која је
прописана Планом; изјаву да ће се површина
јавне намене преузети у виђеном стању;
3. Доказ о уплати депозита за учешће по јавном
огласу или средство обезбеђења плаћања
депозита,
4. Доказ о редовном измиривању обавеза према
Општини по основу закупа са даном подношења
пријаве,
5. Доказ да није прекршајно кажњаван за
прекршаје прописане Одлуком о монтажним
објектима и
Одлуком о општем уређењу Врњачке Бање и
одржавању јавне чистоће паркова, зелених и
рекреационих површина, у претходних годину
дана.
6. Доказ да није било превременог раскида
уговора са разлога прописаних овом одлуком.
Подносилац неуредне, непотпуне и
неблаговремене пријаве, губи право учешћа у
поступку јавног надметања односно јавног
отварања понуда и комисија за спровођење
поступка такве пријаве односно понуде
одбацује.“
Члан 3.
После чл. 10. Додаје се поглавље ПРАВИЛА О
ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ и чланови
10а, 10б, 10в, 10г, 10д који гласе:
„ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ
Ток лицитације
Члан 10а
Председник Комисије отвара јавно
надметање у време које је огласом за јавну
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лицитацију за давање јавне површине у закуп
одређено као време почетка јавног надметања.
Комисија позива присутне подносиоце
пријава
на
лицитацији
и
овлашћене
представнике правног лица, односно заступнике
понуђача да преузму лицитацијске картице са
бројевима по редоследу приспећа пријава и да
заузму места у првом реду.
Лицитација са једним учесником
Члан 10б
Ако је само једно лице стекло статус
учесника на лицитацији, комисија га позива да
прихвати почетну цену подизањем картице.
Уколико учесник не прихвати почетну цену
подизањем картице, лицитација се сматра
неуспелом, тј поништава се, а то лице губи право
на враћање депозита.
Ако учесник прихвати почетну цену, на
шта се учесник изјашњава подизањем
лицитационе картице, лицитација се сматра
успелом.
Учесник не може сам себи повећавати
цену.
Лицитација са више учесника
Члан 10в
Ако је више од једног лица стекло статус
учесника на лицитацији, комисија оглашава
почетну цену и позива учеснике да прихвате
почетну цену подизањем картица. Уколико нико
од учесника не прихвати почетну цену
подизањем картица, лицитација се сматра
неуспелом, тј. поништава се а учесници губе
право на враћање депозита.
Уколико учесници прихвате почетну
цену, комисија пита учеснике лицитације ко
нуди цену увећану за први лицитациони корак,
на шта се учесници изјашњавају подизањем
лицитационе картице. Свако наредно увећање
цене је дефинисано лицитационим кораком и
позивањем комисије да учесници истакну
понуду подизањем картице.
Утврђивање нове цене понавља се све
док има понуђача, односно све док учесници
истичу понуде на поново утврђену цену
(комисија пита ко нуди цену увећану за један
корак).
Ако после другог позива комисије није
истакнута понуда на последње утврђену цену,
комисија упућује учесницима последњи позив
за истицање понуде. Ако ни после трећег позива
није истакнута понуда, председавајући означава
завршетак
лицитације,
а
најповољнијим
понуђачем проглашава учесника који је први
понудио највишу цену.
Члан 10г
Износ уплаћен на име депозита за учешће
по јавном огласу односно износ од активирања
средства обезбеђења плаћања депозита за учешће
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по јавном огласу након одржане лицитације
урачунава се у закуп учеснику јавног надметања
који излицитира највећи износ месечне закупнине
и закључи уговор о закупу са општином, а осталим
учесницима се враћа уплаћени депозит односно
средство обезбеђења депозита након закључења
уговора са учесником који је излицитирао највећи
износ.
Ако учесник огласа, који излицитира
највећи износ месечне закупнине одустане од
закључења уговора, износ уплаћен на име
депозита се не враћа, а средство обезбеђења
уплате депозита се активира.
Учесници из става 1. овог члана подносе
организационој јединици надлежној за послове
буџета захтев за повраћај депозита и уз исти
обавезно прилажу фотокопију картице рачуна.
Oдржавање реда
Члан 10д
Комисија је задужена да предузима мере
у циљу одвијања несметаног тока лицитације.
Комисија упозорава учеснике надметања
и сва присутна заинтересована лица о мерама
које ће употребити, у случају да учине ометање
тока лицитације.
У случају ометања тока лицитације,
комисија прво јавно опомиње учеснике
лицитације и упозорава на следећу меру коју ће
предузети ако се исто настави.
Ако учесник или друга присутна лица и
поред опомене, наставе да ометају ток
лицитације, комисија им изриче меру удаљења
са јавне лицитације и изречене мере према
учесницима и присутним лицима уносе се у
записник.
Мера се извршава добровољно или је
извршавју лица за одржавање реда и дисциплине
на месту одржавања лицитације.
Учесник својим понашањем омета ток
лицитације када:
- истиче понуде супротно правилима
лицитације,
- омета рад Комисије на било који начин,
- омета друге учеснике у току
лицитације.
Члан 4.
У чл. 12. ст. 1. алинеја 10. брише се.
Члан 5.
У чл. 14. ст. 1. алинеја 5. мења се и гласи:
„одредбу
да
даном
брисања
предузетника односно привредног субјекта из
АПР-а престаје закуп и да се раскида уговорна
обавеза, и да се оглашава ново јавно надметање
или поступак прикупљања понуда за дату јавну
површину.“
У чл. 14. ст. 1. алинеја 10. мења се и
гласи:
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„- обавезу Општине да, у случају
нередовног измиривања обавеза плаћања
закупнине, закупца писменим путем упозори о
кашњењу
уплате доспеле
рате, односно
обавести закупца о обавези измирења исте
најкасније у року од 3 дана од дана пријема
упозорења, па за случај да закупац не поступи по
предњем упозорењу, уговор о закупу се раскида
и активира депозит у висини једне излицитиране
месечне закупнине.“
Члан 6.
После чл. 15. додаје се члан 15а. који
гласи:
„Члан 15а
Закупац који раскине уговор о закупу пре
истека рока или са којим Општина раскине
уговор због неизмиривања уговорних обавеза по
основу закупа, односно због неизвршавања
обавеза предвиђених уговором о закупу, губи
право учешћа на лицитацији односно поступку
прикупљања
писмених
понуда
јавним
оглашавањем за закуп површине јавне намене у
наредне две године од дана раскида уговора.“
Члан 7.
У чл. 22. ст. 1. алинеја 4. мења се и гласи:
„- оверену изјаву из члана 19. ове
Одлуке“
У чл.22. ст. 1. алинеји 7. после речи „
уклањање објекта“ ставља се тачка и запета, а
преостали текст се брише.
Члан 8.
После чл. 25. додаје се члан 25а. који
гласи:
„Члан 25а.
Постављени монтажни објекти и опрема
морају се привремено или трајно уклонити пре
истека рока закупа, односно преместити на
другу локацију у случају потребе уређења улице
и остале површине јавне намене, организовања
манифестација, у хитним и другим случајевима
по процени надлежне инспекције Општине.
За дане у којима је корисник површине
јавне намене спречен применом става 1.овог
члана да обавља своје пословне активности,
врши се одговарајуће умањење закупа, према
обрачуну организационе јединице надлежне за
локалне јавне приходе, а на основу извештаја
надлежне општинске инспекције.
Уклањање или премештање монтажних
објеката и опреме из става 1. овог члана овог
врши се на терет корисника површине јавне
намене, по налогу надлежне општинске
инспекције из уплаћеног депозита, у случају да
корисник површине јавне намене исту сам не
уклони или премести.„
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Члан 9.
У чл. 31. ст. 1. алинеја 5. мења се и гласи:
„- време коришћења површине јавне
намене из чл.29.ове Одлуке“
У чл. 31. ст. 1. алинеји 7. после речи
„свом трошку“ставља се тачка и запета, а
преостали текст се брише.
Члан 10.
Одредбе других одлука Скупштине
Општине Врњачка Бања којима се на другачији
начин уређују питања која су предмет уређивања
ове Одлуке, а које су ступиле на снагу пре
ступања на снагу ове Одлуке, неће се
примењивати, осим у делу који се односи на
летње баште и манифестације које су предвиђене
програмима јавних предузећа и установа на које
је дата сагласност од стране надлежног органа.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл.листу општине Врњачка
Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр. 350-293/15 од 15.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.

______________________________________
220.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници одржаној дана 17.11.2015. године, на
основу чл.112. Статута општине Врњачка Бања
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14
– пречишћен текст и 16/14), донела је
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 22. СТАВ 1. АЛИНЕЈЕ 5
ОДЛУКЕ О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/15)
I Скупштина општине је донела Одлуку о
монтажним објектима (Сл. лист општине Врњачка
Бања,бр.2/15), којом у чл.22. који се односи на
достављање документације за издавање одобрења
за постовљање мањих монтажних објеката, у
ставу 1. алинији 5. прописано да се доставља и доказ о регулисаној обавези плаћања накнаде за
учешће у трошковима уређења грађевинског
земљишта.
II Скупштина општине је донела Одлуку о
доприносу за уређивање грађевинског земљишта
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/15, 5/15Аут.тумачење и 6/15), којом је у чл.6. став 2.
прописано да се износ доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за привремене објекте и
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монтажне објекте површине преко 2м2 утврђује
у проценту од 5% од износа утврђеног на начин
прописан у чл. 3.став 4. помножен са бројем
година на који се издаје акт о изградњи односно
постављању објекта. Уколико период на који се
поставља није опредељен утврђује се допринос у
100% износу.
III Одредбу Одлуке о монтажним објектима из
тачке I овог Аутентичног тумачења, треба
тумачити у склопу Закона о планирању и
изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09,
24/11, 121/12, Одлука УС 42/13, 50/13-Одлука УС,
98/13-УС и 132/14, 145/14), на тај начин што је
чл.2. став 1. тачка 22. дефинисан појам ''објекта''
који јесте грађевинска целина спојена са тлом
која представља физичку, функционалну,
техничко-технолошку целину (зграде свих врста
и други објекти), као и чл.97. овог закона, којим
се дефинише да допринос за уређивање
грађевинског земљишта плаћа инвеститор, а у
складу са одлуком
коју доноси јединица
локалне самоуправе, као и чл.146. овог закона
који регулише да се постављање и уклањање
мањих монтажних објеката привременог
карактера на јавним и другим површинама
(киосци, баште угоститељскиох објеката, тезге, и
др. покретни мобилијар) и др. обезбеђује и
уређује јединица локалне самоуправе.
IV Полазећи од цитираних одредби у тачкама I,
II и III, примењујући логичко, језичко и
систематско тумачење, алинеју 5. става 1, чл.22.
Одлуке о монтажним објектима треба тумачити
тако да се доказ о регулисаној обавези плаћања
накнаде за учешће у трошковима уређења
грађевинског земљишта, односи само на
монтажне објекте типа киоска и њима сличним
објектима, који представља објекат како је то
прописано
цитираном одредбом Закона о
планирању и изградњи, а за остале мање
монтажне објекте и опрему наведену у чл.2. ове
одлуке није потребно прилагати као доказ о
регулисаној обавези плаћања накнаде за учешће у
трошковима уређења грађевинског земљишта, па
би одредба одлуке која се тумачи гласила: '' доказ о регулисаној обавези плаћања накнаде за
учешће у трошковима уређења грађевинског
земљишта за постављање киоска и њима сличним
објектима ''.
У складу са тумачењем ове одредбе,
треба тумачити и све друге одредбе Одлуке о
монтажним објектима (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.2/15) које су везане за накнаду
за уређивање грађевинског земљишта (чл.6., 12.,
14. и 20.), као и све одредбе Одлуке о монтажним
објектима (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.15/10, 6/11, 22/12 и 21/13), које се односе на
накнаду за уређивање грађевинског земљишта.
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V Ово аутентично тумачење објавити у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:350-292/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
221.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
30. седници одржаној 17.11.2015.године на
основу чл.22.ст.3 и 4, чл.27.ст.6. и 10. ,чл.29.ст.4.
и чл.34..ст.2.Закона о јавној својини („Сл. гл.
РС“, бр.72/2011 88/2013 и 105/2014), Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупља писмених понуда („Сл. гл. РС“, бр.
24/2012 и 48/15), чл.7. -12. Одлуке о 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),
иницијатива Председника општине бр. 46-92/13
и 46-11/15 од 16.10.2015. године, чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.13/2014-пречишћен текст и
16/14), закључка Општинског већа бр.46-11/15
од 26.10.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊУ У
ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
давања у закуп непосредном погодбом уз
накнаду Јавном предузећу Емисиона техника и
везе, Београд, Кнеза Вишеслава бр.88 следећих
непокретности емисионе станице „ГОЧ“ које су
уписане у лист непокретности бр.7305 и 6223 за
КО Врњачка Бања:
- за кп.бр.3989/4КО Врњачка Бања површине
340м2, јавна својина Општине Врњачка Бања,
удео 1/1,
-Објекат бр.1 на кп.бр.3989/4КО Врњачка Бања,
приземни објекат површине 45м2 – објекат
телекомуникација и информисања приватна
својина општине Врњачка Бања, удео 1/1,
-Објекат бр.2 на кп.бр.3989/4КО Врњачка Бања,
приземни објекат површине 12м2 релејна
станица, својина државна - корисник општина
Врњачка Бања удео 1/1.
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Члан 2.
Давање у закуп непосредном погодбом
непокретности наведених у чл.1. ове одлуке
врши се Јавном предузећу Емисиона техника и
везе, Београд, зато што конкретном случају то
представља једино могуће решење а ради
обављања основне делатности тог предузећа
због које су објекти и изграђени као и ради
спровођења међународно преузетих обавеза
реализације пројекта дигитализације тачније
преласка са аналогног на дигитално емитовање
телевизијског сигнала, без могућности давања у
подзакуп.
Период трајања закупа је док је то
предузеће у режиму јавне својине а највише до
десет година уз могућност продужења.
Члан 3.
Остали услови и начин коришћења
непокретности у периду закупа, висина
закупнине и начин плаћања, службеност пролаза
до парцеле и друга питања за непокретности
наведених у чл.1. ове одлуке одређује се у
складу са подзаконским актима и општинским
одлукама донетим на основу закона који
регулишу области јавне својине и грађевинског
земљишта регулишу се одлуком Скупштине о
давања у закуп непокретности из чл.1. ове
одлуке која се доноси по спроведеном поступку
непосредне погодбе и уговором између општине
и Јавног предузећа Емисиона техника и везе,
Београд.
Почетни износ закупнине за давање у
закуп грађевинског земљишта и објеката у јавној
својини у поступку из чл.1. ове одлуке утврђује
се за објекте и земљиште применом чл.49.
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) у висини
од 1,5% од тржишне вредности грађевинског
земљишта и објеката па се тако добијен износ
множи са бројем година на које се земљиште и
објекати издају у закуп.
Поступак непосредне погодбе ће се
спровести сходном применом подзаконских
аката из претходног члана а спроводи га
Комисија за спровођење поступка располагања
непокретностима у јавној својини општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.21/14) након прибављања сагласности
од Дирекције за имовину Републике Србије за
објекат бр.2 из чл.1ст.1.алинеја 3. ове Одлуке и
утврђивања сувласничких делова у складу са
уговором
о удруживању средстава ради
заједничке изградње ТВ репетитора заведен код
општине
под
бројем
642-1/75-01
од
25.6.1975.год. а код РТВ-апод бр.51114 од
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19.6.1975.године
који је закључен између
општине и предузећа из чл.1 ове одлуке.
Члан 4
Овлашћује се председник општине за
потписивње аката неопходни за спровођење ове
одлуке и да посебним решењем формира
комисију састављену од представника општине и
јавног предузећа за утврђивање сувласничких
делова на предметној непокретности.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 46-11/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
222.
Скупштина општине Врњачка Бања на 30.
седници, одржаној дана 17.11.2015. године, на
основу члана 19. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутетично
тумачење и 44/14- др. закон) и члана 36. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О НАКНАДИ ЗА РАД У НАДЗОРНОМ
ОДБОРУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
У чл.4.став 1. Одлуке о накнади за рад у
надзорном одбору јавних предузећа којима је
оснивач општина Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.10/15), мењају се
алинеје 1. и 2. и гласе:
''- за председника надзорног одбора 3.700,00 динара
- за члана надзорног одбора – 2.500,00
динара''.
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2245 /15 од 17.11.2015. године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
223.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015. године, на
основу чл. 36. Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14пречишћен текст и 16/14) и Решења Владе
Републике Србије 05 број 401-10104/2015 од
19.9.2015.године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изградњи "Националног
ватерполо тренажног центра" у Врњачкој Бањи
Члан 1.
Овом одлуком општина Врњачка Бања
приступа изградњи "Националног ватерполо
тренажног центра" у Врњачкој Бањи.
Члан 2.
Овлашћује се Бобан Ђуровић, Председник
општине Врњачка Бања да потпише уговор са
Ватерполо савезом Србије којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе у вези овог пројекта.
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
"Националног ватерполо тренажног 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: 020-161/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
______________________________________
224.
Скупштина општине Врњачка Бања на 30.
редовној седници, одржаној 17.11.2015.године,
на основу члана 36. ст.1. тачка 32. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине

20.11.2015. године

Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст) и
чл.5.ст.2.
Одлуке
о
општинским
и
некатегорисаним путевима (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 6/08 и 17/09), донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на измене и допуне
Програма одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним
путевима и улицама и изградње и
реконструкције јавне расвете на подручју
општине Врњачка Бања за 2015.годину
1. Усваја се и даје се сагласност на измене и
допуне Програма одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним
путевима
и
улицама
и
изградње
и
реконструкције јавне расвете на подручју
општине Врњачка Бања за 2015.годину, који је
усвојио Надзорни одбор Одлуком број 4001152/15 од 09.10.2015.године.
2. Саставни део ове одлуке чине Измене и
допуне Програма одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним
путевима
и
улицама
и
изградњи
и
реконструкцији јавне расвете на подручју
општине Врњачка Бања за 2015.годину, из тачке
1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу давањем ове
сагласности, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-303/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
225.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015. године,
на основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(„Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон ) чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Одлуке о буџету Врњачка Бања
за 2015. годину ( „Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Четврте измене
Програма пословања Дирекције за планирање и
изградњу ЈП Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Четврте измене
Програма пословања Дирекције за планирање и
изградњу ЈП Врњачка Бања за 2015. годину, који
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је усвојио Надзорни одбор Одлуком број 4001150/15 и 400-1152/15 од 12.10.2015.године.
2. Четврте измене Програма пословања
Дирекције за планирање и изградњу ЈП Врњачка
Бања за 2015. годину, ступају на снагу давањем
ове сагласности.
3. Ово решење са Четвртом изменом Програма
пословања Дирекције за планирање и изградњу
ЈП Врњачка Бања за 2015. годину доставити
надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2021/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
226.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
на основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) и чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Друге измене
Програма пословања ЈП за газдовање заштитним
шумама „Борјак“ Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се
сагласност на и Друге измене
Програма пословања ЈП за газдовање заштитним
шумама „Борјак“ Врњачка Бања за 2015.годину,
који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Борјак“
Одлуком бр.01-1935/1 од 28.9.2015.године.
2. Друге измене Програма пословања ЈП за
газдовање заштитним шумама“Борјак“ Врњачка
Бања за 2015.годину, ступају на снагу давањем
ове сагласности.
3. Ово решење са Другим изменама Програма
пословања ЈП за газдовање заштитним шумама
„Борјак“ Врњачка Бања за 2015.годину
доставити надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1962/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

20.11.2015. године

227.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
на основу чл.50. Закона о јавним предузећима
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) и чл. 36.став 1. тачка
9б Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Одлуке о буџету Врњачка Бања
за 2015. годину ( „Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Четврту измену
Програма пословања ЈП „Бели извор“ Врњачка
Бања за 2015.годину
1. Даје се
сагласност на Четврту измену
Програма пословања ЈП „Бели извор“ Врњачка
Бања за 2015.годину, који је усвојио Надзорни
одбор ЈП „Борјак“ Одлуком бр.01-7446/1 од
22.10.2015.године.
2. Четврте измене Програма пословања ЈП “Бели
извор“ Врњачка Бања за 2015.годину, ступају на
снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Четвртом изменом Програма
пословања ЈП „Бели извор“ Врњачка Бања за
2015.годину доставити надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2212/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
228.

Скупштина општине Врњачка Бања
на 30. седници, одржаној дана 17.11.2015.
године, на основу чл.50. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон),
чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14) и Одлуке о
буџету Врњачка Бања за 2015. годину ( „Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр. 21/14, 5/15, 8/15 и
10/15), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Треће измене Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе “ Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања за
2015.годину
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1. Даје се сагласност на Треће измене Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања за 2015.
годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП “
Нови Аутопревоз“ Одлуком број 4580/2015 од
01.10.2015.године.
2. Треће измене Програма пословања ЈП за
превоз путника и транспорт робе „Нови
Аутопревоз“ Врњачка Бања за 2015. годину,
ступају на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Трећим изменама Програма
пословања ЈП за превоз путника и транспорт
робе “Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања
доставити надлежном министарству.
4. Ово решење објавити у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1999/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
229.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
на основу
чл. 36.став 1. тачка 9а Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и
16/14) и Oдлуке о буџету Врњачка Бања за
2015.годину (“Сл. лист општине Врњачка Бања”
, бр.21/14,5/15,8/15 и 10/15) донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене финансијског
плана и програма рада Установе Спортски
центар Врњачка Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Измене финансијског
плана и програма рада Установе Спортски
центар Врњачка Бања за 2015.годину, који је
усвојио Управни одбор Установе „Спортски
центар“
Одлуком
бр.01-674/15
од
22.10.2015.године.
2. Измене финансијског плана и програма рада
Установе Спортски центар Врњачка Бања за
2015.годину, ступају на снагу давањем ове
сагласности.

3. Ово решење објавити
општине Врњачка Бања''.

у

''Сл.листу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2102/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

20.11.2015. године

230.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
чл. 36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14) и Oдлуке о
буџету Врњачка Бања за 2015.годину (“Сл. лист
општине Врњачка Бања”, бр.21/14,5/15,8/15 и
10/15) донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Пету измену
Финансијског плана Установе
Туристичка организација Врњачка Бања за
2015.годину
1. Даје се
сагласност на Пету измену
Финансијског плана Установе Туристичка
организација Врњачка Бања за 2015.годину, који
је усвојио Управни одбор Установе туристичка
организација
Одлуком
бр.1332
/15
од
13.10.2015.године.
2. Пета измена Финансијског плана Установе
Туристичка организација Врњачка Бања за
2015.годину, ступа на снагу давањем ове
сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1087/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
231.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године
чл. 36.став 1. тачка 9а Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14) и Oдлуке о
буџету Врњачка Бања за 2015.годину (“Сл. лист
општине Врњачка Бања”, бр.21/14,5/15,8/15 и
10/15) донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Седму измену Плана
опште туристичке пропаганде Установе
Туристичка организација Врњачка Бања за
2015.годину
1. Даје се сагласност на Седму измену Плана
опште туристичке пропаганде Установе
Туристичке организација Врњачка
Бања за
2015.годину, коју је усвојио Управни одбор
Установе туристичка организација Одлуком
бр.1333 /15 од 13.10.2015.године.
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2. Саставни део овог решења чини Седма измена
Плана опште туристичке пропаганде Установе
Туристичка организација Врњачка
Бања за
2015.годину, из тачке 1. овог решења.
3. Седма измена Плана опште туристичке
пропаганде Установе Туристичка организација
Врњачка Бања за 2015.годину ступа на снагу
давањем сагласности.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1086/15 од 17.11.2015..године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

232.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично
тумачење и 44/14-др.закон) и чл. 36.став 1. тачка
9a Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Одлуке о буџету Врњачка Бања
за 2015.годину („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 21/14,5/15,8/15 и 10/15), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана ПУ „Радост“ Врњачка Бања
за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана ПУ “Радост“ Врњачка Бања
за 2015.годину, који је усвојио Управни одбор
ЈП
„Радост“
Одлуком
бр.1291
од
09.10.2015.године.
2. Измене и допуне Финансијског плана ПУ
„Радост“ Врњачка Бања за 2015.годину, ступају
на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-2027/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

233.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
на основу чл.209. Закона о социјалној заштити
(''Сл.гласник РС'', бр.24/11), чл. 36.став 1. тачка
9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен

20.11.2015. године

текст и 16/14) и Oдлуке о буџету Врњачка Бања
за 2015.годину (“Сл. лист општине Врњачка
Бања”, бр.21/14,5/15,8/15 и 10/15) донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измену Финансијског
плана Установе
Центар за социјални рад Врњачка Бања за
2015.годину
1. Даје се сагласност на Измену Финансијског
плана Установе Центар за социјални рад
Врњачка Бања за 2015.годину, који је усвојио
Управни одбор Установе Центар за социјални
рад
Одлуком
бр.551-354/2015-2
од
20.10.2015.године.
2. Измене Финансијског плана Установе Центар
за социјални рад Врњачка Бања за 2015.годину,
ступају на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2085/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

234.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015. године,
на основу чл.74. став 2 закона о култури („Сл.
Гласник РС“ бр.72/09)чл. 36.став 1. тачка 9а
Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Одлуке о буџету Врњачка Бања
за 2015. годину ( „Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Финансијског плана и програма
Установе Културни центар Врњачка Бања за
2015.годину
1. Даје се сагласност на Измене и допуне
Финансијског плана и програма Установе
Културни центар Врњачка Бања за 2015. годину,
који је усвојио Управни одбор Установе
Културни центар Одлуком број УО-1440 од
09.10.2015.године.
2. Измене и допуне Финансијског плана и
програма Установе Културни центар Врњачка
Бања за 2015. годину, ступају на снагу давањем
ове сагласности.
3. Ово решење објавити у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-1060/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

235.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници, одржаној дана 17.11.2015.године,
на основу чл.74. став 2. Закона о култури
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 36.став 1. тачка
9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен
текст и 16/14) и Oдлуке о буџету Врњачка Бања
за 2015.годину (“Сл. лист општине Врњачка
Бања”, бр.21/14,5/15,8/15 и 10/15) донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измену Финансијског
плана Установе
Народна библиотека ''Др Душан Радић''Врњачка
Бања за 2015.годину
1. Даје се сагласност на Измене Финансијског
плана Установе Народна библиотека ''Др Душан
Радић'' Врњачка Бања за 2015.годину, који је
усвојио Управни одбор Установе
Народна
библиотека ''Др Душан Радић'' Одлуком бр.01857/2015 од 16.10.2015.године.
2. Измене Финансијског плана
Установе
Народна библиотека ''Др Душан Радић''
Врњачка Бања за 2015.годину, ступају на снагу
давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2072/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

236.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30.
редовној
седници
одржаној
дана
17.11.2015.године, на основу чл.36. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07) и чл.41. и 42., Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
1/13-пречишћен текст), а у вези са чл.29. Одлуке
о изменама и допунама Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 11/14) донела је

20.11.2015. године

РЕШЕЊЕ
о рарешењу и именовању председника Одбора
за удружења, савезе и сарадњу са верским
заједницама Скупштине општине Врњачка Бања
Члан 1
Разрешава се Животије Арсић, дужности
председника Одбора за удружења, савезе и
сарадњу са верским заједницама Скупштине
општине Врњачка Бања.
Члан 2
Именује се Сања Томић за председника
Одбора за удружења, савезе и сарадњу са
верским заједницама Скупштине општине
Врњачка Бања.
Члан 3
Овај Одбор има надлежности утврђене
чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.1/13-пречишћен текст).
Члан 4
Ово решење објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-162/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

237.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници одржаној дана 17.11.2015.године, на
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.15.
Одлуке о оснивању Установе Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања
("Сл.лист општине Врњачка Бања бр.3/10пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Управног одбора Народне библиотеке ''Др
Душан Радић'' Врњачка Бања
I
Разрешава се Сања Томић, дужности
председника у Управном одбору Народне
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, на
лични захтев.
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II
У Управни одбор Народне библиотеке
''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, именује се
Животије Арсић, испред оснивача.

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

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: 020-146/15 од 17.11.2015.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-148/15 од 17.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

238.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30. седници одржаној дана 17.11.2015.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 13/14пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Установе за предшколско образовање,
васпитање и исхрану деце "Радост" Врњачка
Бања
I
Разрешава се Бојана Сеочанац, дужности
члана
Управног
одбора
Установе
за
предшколско образовање, васпитање и исхрану
деце "Радост" Врњачка Бања, испред Савета
родитеља, на лични захтев, због престанка
основа по којем је именована.
II
Именује Вања Лазовић за члана
Управног одбора Установе за предшколско
образовање, васпитање и исхрану деце "Радост"
Врњачка Бања, испред Савета родитеља.

III
Мандат новоизабраног члана траје до
истека мандата Управног одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

239.
Скупштина општине Врњачка Бања је
на 30. седници одржаној дана 17.11.2015.године,
на основу чл. 55. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09, 52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланoвa Школског
одбора Гимназије Врњачка Бања
I
Разрешавају се Драган Мијатовић и
Наташа Минић, дужности члана Школског
одбора Гимназије Врњачка Бања,
због
наступања услова из чл.55. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 52/11 и
55/13), односно због престанка основа по којем
су именовани- завршетак школовања детета.
II
Именују се:
1. Драган Миленковић и
2. Данијела Младеновић, у Школски одбор
Гимназије Врњачка Бања, испред
родитеља.
III
Мандат новоизабраних чланова траје до
истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-153/15 од 17.11.2015.године
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________

240.
Скупштина општине Врњачка Бања на
30.
редовној седници одржаној дана
17.11.2015.године, а на основу чл.55. ст.3. тачка
4. Закона о основима система образовања и
васпитања (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 52/11 и
55/13) и чл.36. Статута општине Врњачка Бања
(“Сл.лист општине Врњачка Бања”, број 13/14пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "ПОПИНСКИ
БОРЦИ " ВРЊАЧКА БАЊА
I
Разрешавају
се чланови
Школског
одбора ОШ "Попински борци" у Врњачкој
Бањи, и то:
Представници локалне самоуправе:
1. Живка Топаловић,
2.Јелена Ћилерџић, због наступања
услова из чл.55.ст.3.тачка 4. Закона о основима
система образовања и васпитања, обзиром да је
покренута иницајитива за разрешење чланова
Школског одбора испред локалне самоуправе,
јер је престао основ по којем су именовани.
II
Именују се у Школски одбор ОШ
«Попински борци» Врњачка Бања:
ПРЕДСТАВНИЦИ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ:
1. Марина Миодраговић и
2. Ненад Николић.
Мандат новоизабраних чалнова траје до
истека мандата Школског одбора.
III
Ово решење је коначно у управном
поступку.
IV
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у “Сл.листу
општине Врњачка Бања”.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
__________________________________________
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
241.
Општинско веће општине Врњачка Бања
ванредној седници, одржаној дана 16.11.2015.
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 2015.год. („Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15),
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. 400-2078/15 од
16.11.2015.год., доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 21/13, 5/15 8/15 и
10/15) 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
598.368,00 динара, у корист апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.22.3.
Пoслoви oдржaвaњa и инвeстициja у комуналне
делатности - путеви, Програм 0701 путна
инфраструктура, програмска активност 07010002 одржавање путева, функционална класификација 620, економске класификације 5113 назив
економске класификације Капитално одржавање
зграда и објеката.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција Текуће буџетске резерве и увећати
апропријација 5113 Капитално одржавање зграда
и објеката.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 4002078/15 од 16.11.2015.године, а поводом захтева
ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"
Врњачка
Бања
бр.
400-2078/15
од
19.10.2015.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и ЈП "Дирекција за планирање и
изградњу" Врњачка Бања.
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4. Обавезује се ЈП "Дирекција за планирање и
изградњу" 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: 400-2078/15 од 16.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
142.
Општинско веће општине Врњачка Бања
ванредној седници, одржаној дана 16.11.2015.
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 2015.год. („Сл. лист општине Врњачка
Бања", бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15), 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. 400-2185/15 од 16.11.2015.год., доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 21/13, 5/15 8/15 и
10/15) 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 160.000,00 динара, у корист
апропријације у разделу 4 Општинска управа, глава
4.17. Установа Културни центар, програм 1201
развој културе, програмска активност 1201-0001
функционисање
локалних установа
културе,
функционална класификација 820, економске
класификације 423 назив економске класификације
Услуге по уговору.
За наведени износ умањиће се планирана позиција
Текуће буџетске резерве и увећати апропријација
423 Услуге по уговору.
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2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 4002185/15 од 16.11.2015.године, а поводом захтева
Установе "Културни центар" Врњачка Бања бр.
400-2185/15 од 4.11.2015.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и Установа "Културни центар"
Врњачка Бања.
4. Обавезује се Установа Културни центар 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: 400-2185/15 од 16.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________
143.
Општинско веће општине Врњачка Бања
ванредној седници, одржаној дана 16.11.2015.
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 2015.год. („Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр. 21/14, 5/15, 8/15 и 10/15),
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. 400-2112/15 од
16.11.2015.год., доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 21/13, 5/15 8/15 и
10/15) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа
резерва, програм 0602 локална самоуправа,
програмска активност 0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе, функционална класифи-
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кација 160, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 25.000,00 динара, у
корист апропријације у разделу 4 Општинска
управа, глава 4.12. трансфери основним школама,
програм 2002 основно образовање, програмска
активност 2002-0001 функционисање основних
школа, функционална класификација 912,
економске класификације 463 назив економске
класификације Донације и трансфери осталим
нивоима власти.
За наведени износ умањиће се планирана позиција
Текуће буџетске резерве и увећати апропријација
463 Донације и трансфери осталим нивоима
власти.
Одобрена средства реализоваће се кроз
финансијски план ОШ "Попински борци" за
2015.год., аналитички преко конта 425 Текуће
поправке и одржавање.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу закључка Општинског већа бр. 4002112/15 од 16.11.2015.године, а поводом захтева
ОШ "Попински борци" Врњачка Бања бр. 4002112/15 од 26.10.2015.године.
3. О реализацији овог решења стараће се Служба
за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и ОШ "Попински борци"
Врњачка Бања.
4. Обавезује се ОШ "Попински борци" 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: 400-2112/15 од 16.11.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_________________________________________

20.11.2015. године
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