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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

 

166. 
Скупштина општине на 10. седници, 

одржаној 29.6.2017.године, на основу члана 33. и 

члана 36. Закона о јавном дугу (''Службени 

гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 

68/2015), мишљења Министарства финансија и 

привреде – Управе за јавни дуг број 401-

544/2017-001 од 29.03.2017.г., број 401-544-

1/2017-001 од 26.05.2017.г. и 401-554/2017-001 

oд 02.06.2017.године и члана 36. Статута 

Општине Врњачка Бања ("Службени лист 

Општине Врњачка Бања", број  бр. 23/16-

пречишћен текст),  донела је 
 

О Д Л У К У 

О ЗАДУЖИВАЊУ  

И РЕФИНАНСИРАЊУ КРЕДИТНОГ 

ЗАДУЖЕЊА У 2017.ГОДИНИ 
 

 I Кредитно задужење 

Члан 1. 

 Општина Врњачка Бања задужиће се код 

финансијске институције дугорочним кредитним 

задужењем до 26.000.000 динара. 
 

Члан 2. 

 Дугорочно задуживање у износу из 

претходног члана користи се за капиталне 

инвестиционе расходе који се финансирају из 

буџета и то за финансирање  пројекта  

„Изградња Националног ватерполо тренажног 

центра“ у износу од 26.000.000 динара. 

 Рок отплате овог кредита износиће 5 до 8 

година. 
 

Члан 3. 

 Овлашћује се Председник  општине да 

донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирања у погледу  валуте, периода отплате 

кредита, периода мировања дуга (грејс периода) 

и расположивости кредита. 
 

II Кредитно задужење-финансијски лизинг 

 

Члан 4. 

 Општина Врњачка Бања задужиће се код 

финансијске институције дугорочним кредитним 

задужењем – финансијски лизинг до 3.000.000 

динара. 
 

Члан 5. 

 Дугорочно задуживање у износу из 

претходног члана користи се за капиталне 

инвестиционе расходе који се финансирају из 

буџета и то за набавку службених возила до 

3.000.000 динара. 

 Рок отплате овог кредита износиће 

3 до 4 годинe. 
 

Члан 6. 

 Овлашћује се Председник  општине да 

донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирањa у погледу валуте, периода отплате 

кредита, периода мировања дуга (грејс периода) 

и расположивости кредита. 
 

 III Рефинансирање кредитног задужења 
 

Члан 7. 

 Општина Врњачка Бања извршиће 

рефинансирање кредитног задужења код финан-

сијске институције у висини 222.668.124,60 

динара колико износи неотплаћени износ 

кредита на дан 22.03.2017.г. односно до овог 

износа, у зависности од стања дуга на дан 

закључења уговора о рефинансирању кредитног 

задужења и средњег курса ЕУР-а  НБС. 
 

Члан 8. 

 Рефинансирањем дуга врши се за 

превремено измиривање обавеза према одлукама 

о задуживању и закљученим уговорима, за 

остатак неотплаћеног дела дуга у укупном 

износу из члана 1 ове одлуке, по следећим 

уговорима о кредиту, и то:  

1) Уговора о кредиту, закљученим између 

Општине Врњачка Бања и Банке Интеза 

АД Београд број:110-206/13 од 

28.06.2013. године, за рефинансирање 

кредита, на износ од 1.222.019,63 ЕУР.  

2) Уговор о дугорочном инвестиционом 

кредиту бр. Р 0330/11,  наш број:110-9/11 

од 11.02.2011.године, закљученим 

између Општине Врњачка Бања и Уни 

Кредит банке за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода на 

територији општине Врњачка Бања, на 

износ од 459.590,39 ЕУР. 
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3) Уговор о дугорочном инвестиционом 

кредиту бр. Р 0332/11, наш број:110-

10/11 од 11.02.2011. године, закљученим 

између Општине Врњачка Бања и Уни 

Кредит банке за финансирање 

капиталних инвестиционих расхода на 

територији општине Врњачка Бања, на 

износ од 459.590,39 ЕУР. 

4) Уговор о дугорочном кредиту кредитна 

партија бр. 00-410-0205382.7, наш број: 

110-340/14 од 23.07.2014. године, 

закљученим између Општине Врњачка 

Бања и Комерцијалне банке АД Београд, 

за финансирање капиталних 

инвестиционих расхода – прибављање 

непокретности која се односи на други 

спрат зграде „Енерготехника“ АД 

Врњачка Бања, на територији општине 

Врњачка Бања, на износ од 222.714,48 

ЕУР. 

5) Уговор о наменском кредиту, кредитна 

партија бр. 53-420-1308183.9, наш број: 

110-236/15 од 14.07.2015. године, 

закљученим између Општине Врњачка 

Бања  - Општинска управа и Банке 

Интезе АД Београд, за потребе 

финансирања пројекта – прибављање 

непокретности – земљишта, на име 

изградње туристичког рекреативног 

садржаја који ће допринети развоју 

туризма, и на име изградње комуналне 

путне инфраструктуре на територији 

Општине Врњачка Бања, на износ од 

353.665,35 ЕУР. 
 

Члан 9. 

 Рефинасирање кредитних обавеза 

извршиће се на период од 6 до 10 година. 
 

Члан 10. 

Овлашћује се Председник  општине да 

донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирања у погледу валуте, периода отплате 

кредита, периода мировања дуга (грејс периода) 

и расположивости кредита као и избора уговора 

о кредитирању из члана 8. ове одлуке који ће 

бити предмет рефинансирања. 

     

Члан 11. 

 За реализацију ове одлуке задужен је 

Председник општине. 
  

Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1334/17 од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 
167. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10.  седници одржаној 29.6.2017.године, на 

основу члана 2, члана 2а и члана 67. став 4. тачка 

3. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 

84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 

61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 

63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 

72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - 

испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 

105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 

112/2015, 15/2016 и 108/2016), Закључака Владе 

Републике Србије 05 број: 023-3769/2017 од 

04.05.2017.године и члана 36 Статута општине 

Врњачка Бања ("Службени лист Општине 

Врњачка Бања" број  23/16-пречишћен текст), 

донела је 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) 

ПОТРАЖИВАЊА  

НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

ОД  АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА  ЗА 

ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ  

ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК У ОСНОВНИ 

КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА 

 

Члан 1. 

Скупштина општине је сагласна да се 

потраживања Општине Врњачка Бања од 

Акционарскoг друштва за технолошко-

металуршку обраду  ППТ-ТМО АД Трстеник по 

основу свих јавних прихода (порез на зараде и 

порез на фонд зарада) доспелих на наплату до 

31. марта 2016.године, са припадајућим 

каматама до 04.05.2017. године и под условима 

који је прописала Влада својим Закључком 05 

број: 023-3769/2017 од 04.05.2017.године,  у 

износу од 27.054.511,67  динара, а који је 

утврђен у складу са записником Министарства 

финансија – Пореске управе – Филијале 

Трстеник број: 103-433-12-02540/2017-J4C02 од 

19.05.2017. године, претворе (конвертују) у 

основни капитал Општине Врњачка Бања у 

Акционарском друштву за технолошко-

металуршку обраду  ППТ-ТМО АД 

Трстеник. 
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Структура потраживања из првог става овог члана је следећа: 

Ред.бр. Јавни приход 

Изнод дуга на 

дан 

31.03.2016.г. 

Износ 

камате на 

дан 

04.05.2017.г. 

Укупно                         

(3+4) 

1 2 3 4 5 

1. Порез на зараде 12.450.371,77 14.490.635,15 26.941.006,92 

2. Порез на фонд зарада 58.173,83 55.330,92 113.504,75 

  Укупно: 12.508.545,60 14.545.966,07 27.054.511,67 
  

Члан 2. 

Овлашћује се Председник општине да 

реализује ову одлуку и потпише сва потребна 

акта и уговоре о претварању (конверзији) 

потраживања у основни капитал Општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број:400-1335/17 од 29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

168. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  

10. седници одржаној 29.6.2017. године, на 

основу чл. 76.ст.1.Закона о приватизацији 

(''Сл.гласник РС'', бр.83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-

Аутентично тумачење), Закључка Владе 

Републике Србије 05 број: 023-5096/2015 од 

14.5.2015.године, Закључка Владе Републике 

Србије 05 број: 023-8329/2015 од 6.8.2015.године  

и  чл. 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА СУБЈЕКТУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ АКЦИОНАРСКОМ 

ДРУШТВУ ''ИНДУСТРИЈА ОБУЋА'' 

БЕОГРАД 
 

Члан 1.   

Скупштина општине је сагласна да се 

потараживања општине Врњачка Бања од 

Акционарског друштва ''ИНДУСТРИЈА ОБУЋЕ'' 

Београд отпишу са стањем на дан 31.децембар 

последње пословне године (2015.г.), по основу  

 

неплаћеног припадајућег дела пореза на зараде у 

износу од 19.345,74 динара, као и обрачунате 

камате на овај приход у износу од 13.717,11 

динара, који је утврђен у складу са Записником о 

усаглашеном стању дуга-Спецификација-

Министарства финансија-Пореске управе-

Филијале Вождовац број: 413.2-162-1/2016 од 

2.2.2017.године, из разлога што је у  поступку 

приватизације продат капитал овог субјекта 

приватизације. 
 

Члан 2.   

Ова одлука се доноси на основу следеће 

документације којом се доказује испуњеност 

услова у складу са чл.76.ст.1. Закона о 

приватизацији (''Сл.гласник РС'', бр.83/14, 46/15, 

112/15 и 20/16-Аутентично тумачење), и то: 

1.Закључка Владе Републике Србије 05 

број: 023-5096/2015 од 14.5.2015године, 

2.Закључка Владе Републике Србије 05 

број: 023-8329/2015 од 6.8.2015године, 

3.Уговора о продаји друштвеног 

капитала АД ИО БЕОГРАД, Београд број 023-

02-00268/2016-05 од 27.6.2016.године који је 

оверен код Јавног бележника број УОП: 2249-

2016 дана 27.6.2016.године, 

4.Записник о усаглашеном стању дуга-

Спецификација-Министарства финансија-

Пореске управе-Филијале Вождовац број: 413.2-

162-1/2016 од 2.2.2017.године. 

Акти из става 1. овог члана чине 

саставни део ове одлуке. 
 

Члан 3.  

Ову одлуку доставити Министарству 

привреде, Министарству финансија-Пореској 

управи и субјекту приватизације. 
 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1336/17 од 29.6.2017. године 
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ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 
169. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  

10. седници одржаној 29.6.2017. године, на 

основу чл. 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007,  83/2014 – др. закон и 

101/16-др.закон),  Акционог плана за 

преговарање Србије о чланству у Европској 

унији за Поглавље број 23,  Националне 

стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 2018. 

године и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 

2017-2020. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.   

Усваја се Локални антикорупцијски план 

општине Врњачка Бања за период 2017-2020. 

године (у даљем тексту: ЛАП). 
 

Члан 2.   

Општи циљ ЛАП је транспарентан рад 

органа  локалне самоуправе,  јавних предузећа, 

установа и служби чији је основач општина, као 

и транспарентно креирање и трошење буџета и 

адекватан одговор цивилног друштва и медија на 

корупцијске изазове, што се постиже применом 

адекватних механизама за праћење његовог 

спровођења, на који начин локална самоуправа 

јача своју отпорност на настанак корупције, на 

неправилности и злоупотребе јавних ресурса, 

односно јача своје капацитете за заштиту, 

заступање и остваривање јавног интереса 

локалне заједнице. 

ЛАП је израђен по моделу који је 

сачинила Агенција за борбу против корупције, уз 

подршку и у сарадњи са Сталном конференцијом 

градова и општина - Савезом градова и општина 

(СКГО), обзиром да је Акционим планом за 

преговарачко Поглавље 23 предвиђено  да 

Агенција за борбу против корупције израђује 

модел овог акта. 
 

Члан 3.  

Општина Врњачка Бања овим 

документом изражава пуну спремност за 

прописивање и јачање  превентивних 

антикорупцијских механизама и механизама за 

увођење начела доброг управљања и добре 

управе у рад органа и служби општине Врњачка 

Бања и других органа јавне власти који на 

локалном нивоу задовољавају потребе и 

интересе локалног становништва и локалне 

заједнице.   
 

Члан 4.  

Праћење и оцену ефеката програма и 

мера овог акционог плана вршиће Одбор за 

борбу против корупције. 
 

Члан 5.   

Начелник Општинске управе ће 

одредити  носиоце активности за спровођење 

прописаних мера из овог документа, који су у 

обавези да Одбору за борбу против корупција по 

окончању активности, односно захтеву овог 

Одбора, доставе коначне, односно периодичне 

извештаје о реализацији тих  мера. 
 

Члан 6.     

ЛАП је саставни део ове Одлуке и биће 

објављен на званичном сајту Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 7.   

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-429/17 од 29.6.2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 

 
170. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10.седници одржаној  29.6.2017 године,  а на 

основу члана 76. Закона о становању и 

одржавању зграда ("Службени гласник РС", 

бр.104/2016) и члана  36.Статута општине 

Врњачка Бања   (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст), 

доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У 

СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
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I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

           Овом одлуком уређују се општа правила 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама (у даљем тексту: зграда) на територији 

општине Врњачка Бања. 

Под кућним редом, у смислу става 1. 

овог члана, подразумевају се општа правила 

понашања у стамбеним и стамбено-пословним 

зградама, обавезна за све станаре, чијим 

поштовањем ће се обезбедити ред, мир и 

сигурност у стамбеној и стамбено-пословној 

згради, свим станарима неометано коришћење 

посебних и заједничких делова зграде, као и 

земљишта за редовну употребу зграде, очување 

заједничких делова у чистом, исправном и 

употребљивом стању, сигурном за коришћење. 
 

Члан 2. 

Стамбена зграда је зграда намењена за 

становање и користи се за ту намену, а састоји 

се од најмање три стана. 

Стамбено-пословна зграда је зграда која 

се састоји од најмање једног стана и једног 

пословног простора. 

Посебан део зграде је посебна 

функционална целина у згради која може да 

представља стан, пословни простор, гаражу, 

гаражно место или гаражни бокс. 

Заједнички делови зграде су делови 

зграде који не представљају посебан или 

самостални део зграде, који служе за 

коришћење посебних или самосталних делова 

зграде, односно згради као целини, као што су: 

заједнички простори (степениште, улазни 

простори и ветробрани, заједнички ходник и 

галерија, тавански простор, подрум, бицикла-

рница, сушионица за веш, заједничка тераса и 

друге просторије намењене заједничкој 

употреби власника посебних или самосталних 

делова зграде и др.), заједнички грађевински 

елементи (темељи, носећи зидови и стубови, 

међуспратне и друге конструкције, конструкти-

вни део зида или зидна испуна, изолација и 

завршна обрада зида према спољашњем 

простору или према заједничком делу зграде, 

стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за 

проветравање, светларници, конструкција и 

простори за лифт и друге посебне конструкције 

и др.), као и заједничке инсталације, опрема и 

уређаји (унутрашње електричне, водоводне и 

канализационе, гасоводне и топловодне 

инсталације, лифт, громобрани, апарати за 

гашење, откривање и јављање пожара, 

безбедносна расвета, телефонске инсталације и 

сви комунални прикључци који су намењени 

заједничком коришћењу и др.), ако не 

представљају саставни део самосталног дела 

зграде и не чине саставни део посебног дела 

зграде, односно не представљају део 

инсталација, опреме и уређаја који искључиво 

служи једном посебном делу. 

Земљиште за редовну употребу је 

земљиште испод и око објекта које испуњава 

услове за грађевинску парцелу и које по 

спроведеном поступку у складу са законом 

којим се уређује планирање и изградња, постаје 

катастарска парцела. 

Стамбена заједница има статус правног 

лица и њу чине сви власници посебних делова 

стамбене, односно стамбено-пословне зграде. 

Орган управљања, у смислу одредаба ове 

одлуке, је управник или професионални 

управник стамбене, односно стамбено-пословне 

зграде, коме су  поверени послови управљања. 

Станар, у смислу ове одлуке, је власник, 

закупац посебног дела зграде (стана или 

пословног простора), њихови чланови 

породичног домаћинства (супружник и 

ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку 

или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови 

родитељи и лица која су они дужни по закону да 

издржавају, а који станују у истом стану), лица 

која су запослена у пословним просторима, као 

и лице које је корисник посебног дела зграде по 

неком другом правном основу. 
 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 3. 

О кућном реду у стамбеним и стамбено-

пословним зградама дужни су да се старају 

станари и орган управљања. 
 

Члан 4. 

Станари су дужни да посебне, заједничке 

делове зграде и земљиште за редовну употребу 

користе са потребном пажњом и чувају их од 

оштећења и квара, на начин да не ометају остале 

станаре у мирном коришћењу посебног и 

заједничког дела зграде и земљишта за редовну 

употребу зграде и не угрожавају безбедност 

других. 
 

Време одмора 

Члан 5. 

  Радним данима у времену од 16,00 до 

18,00 и од 22,00 до 07,00 часова наредног дана, а 

у данима викенда у времену од 14,00 до 18,00 

часова и од 22,00 до 08,00 часова наредног дана, 

станари се морају понашати на начин који 
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обезбеђује потпуни мир и тишину у згради 

(време одмора). 

Временски период од 16,00 часова 31. 

децембра до 4,00 часа 01. јануара се не сматра 

временом за одмор. 
 

Бука у време одмора 

Члан 6. 

Забрањено је виком, трчањем, скакањем, 

играњем лопте и сличним поступцима правити 

буку у време одмора и нарушавати мир у згради. 

Коришћење кућних апарата (веш 

машина, усисивача и слично), вентилационих 

система, клима уређаја, уређаја за музичку 

репродукцију, ТВ  пријемника и других уређаја, 

машина и апарата у згради, у време одмора, 

дозвољено је само до собне јачине звука. 

Време одмора мора се поштовати и при 

коришћењу машина за одржавање зелених 

површина око зграде (косачица, моторна тестера 

и слично). 

Бука у затвореним просторима зграде, 

намењеним за становање, у време одмора не сме 

прећи граничну вредност од 30ДБ, док на 

отвореном простору, у време одмора бука не сме 

прећи граничну вредност од 45 ДБ у стамбеној 

згради и 50 ДБ у стамбено - пословним 

зградама. 

У случају породичних славља, станари 

су дужни да постављањем обавештења на 

видном месту у згради, о томе обавесте остале 

станаре, с тим да славље не може трајати дуже 

од 01,00 часа после поноћи. 
 

1. КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНИХ 

ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 
 

Члан 7. 

На терасама, лођама и балконима 

забрањено је држати и депоновати ствари које 

нарушавају изглед зграде, као што су: стари 

намештај, огревни материјал и слично. 

Није дозвољено кроз прозоре, врата, 

балконе и лође бацати било какве предмете, 

кућно смеће, остатке хране, просипати воду, 

трести постељину, столњаке, крпе и друге 

сличне предмете. 

Забрањено је на деловима зграде из става 

1. овог члана држати необезбеђене саксије са 

цвећем и друге предмете који падом могу 

повредити, оштетити или упрљати пролазнике и 

возила. 
 

Држање кућних љубимаца 

Члан 8. 

Станари могу, у складу са посебним 

прописима, држати кућне љубимце, али су 

дужни да воде рачуна да те животиње не 

стварају нечистоћу у заједничким просторијама 

и не нарушавају мир и тишину у згради. 
 

Обављање привредне делатности у стамбеној 

згради, односно стамбено-пословној згради 

Члан 9. 

Привредна делатност чије обављање у 

стамбеној згради, односно стамбено-пословној 

згради је дозвољено посебним прописима, мора се 

обављати тако да не ремети мир у коришћењу 

станова. 

Обављање пословне делатности,  станар 

може  вршити под условом да том пословном 

делатношћу поштује општа и посебна правила о 

кућном реду и  не угрожава живот, здравље и 

имовину осталих станара у згради и не омета 

остале станаре у згради у коришћењу њихових 

посебних делова зграде, заједничких делове зграде 

и уређаја у њима и земљишта за редовну употребу 

зграде  на којој се зграда налази. 

  О обављању пословне делатности у 

простору из става 1. овог члана станар је у обавези 

да обавести носиоца послова управљања зградом у 

писаној форми и да наведе документацију којом 

му је одобрено обављање делатности. 

Дозвољени ниво буке у затвореном 

простору у коме се обавља привредна делатност је 

до 35 ДБ, с тим што се за време дневног одмора 

мора обезбедити потпуни мир.  

У току ноћног одмора није дозвољено 

обављање делатности.  

Угоститељска делатност се може обављати 

само у приземним деловима стамбених зграда који 

имају посебно обезбеђене комуни-кације и нису 

повезане са улазом и комуника-цијама у стамбеној 

односно стамбено пословној згради  уз дозвољени  

ниво буке прописан овим чланом.  

Угоститељска делатност се може обављати 

и за време ноћног одмора, према радном времену 

прописаном посебном одлуком, с тим што се у 

току ноћног одмора мора обезбедити мир.  

Пара, дим, мириси и бука која се 

стварају обављањем привредне делатности 

морају бити изоловани и уређени тако да не 

ометају становање и здравље станара. 
 

Извођење грађевинских, грађевинско-

занатских и инсталатерских радова у згради  

Члан 10. 

Станар који изводи грађевинске, 

грађевинско-занатске и инсталатерске радове у 

згради или на згради, дужан је да предходно о 

томе обавести орган управљања зградом и 

прикаже му одобрење надлежог органа за 

извођење радова, уколико је посебним законом 

прописана обавеза прибављања одобрења за 
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извођење тих грађевинских радова, а потом 

постављањем обавештења на видном месту у 

згради обавести станаре о дану почетка 

извођења радова, врсти и трајању радова. 

Станар који изводи радове из става 1. 

овог члана дужан је да по завршетку радова 

делове зграде на којима су извођени радови, 

делове зграде и земљиште за редовну употребу 

које је коришћено за извођење радова врати у 

првобитно стање. 

Радови из става 1. овога члана, осим у 

случајевима хаварије и потребе за хитним 

интервенцијама, не могу се изводити у време 

одмора. 
 

2. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ДЕЛОВА ЗГРАДЕ 
 

Члан 11. 

Заједнички делови зграде су делови који 

служе за коришћење посебних или самосталних 

делова зграде, сматрају се једном ствари над 

којом власници посебних делова зграде имају 

право заједничке недељиве својине. 

Станари употребљавају заједничке 

делове зграде у складу са њиховом наменом у 

мери у којој то одговара њиховим потребама и 

потребама чланова њиховог домаћинства, 

односно обављања делатности. 

Станар је дужан да трпи употребу 

заједничких делова зграде од стране осталих 

станара, у складу са њиховом наменом. 
 

Капија и улазна врата 

Члан 12. 

Капија и улазна врата на згради морају 

бити закључана у периоду од 23,00 до 6,00 часа 

наредног дана лети, и од 22,00 до 6,00 часа 

наредног дана зими. 

У зградама у којим постоје спољни 

сигнални уређаји за позивање станара, станари 

на скуштини стамбене заједнице могу донети 

одлуку да улазна врата у зграду буду стално 

закључана. 

Станари који даљинским управљачем 

отварају улазну капију ради уласка или изласка 

возила из гараже или дворишта, дужни су да 

провере да ли је капија закључана након уласка 

или изласка возила из гараже или дворишта. 
 

Улаз у зграду 

Члан 13. 

Орган управљања стамбене зграде дужан 

је да на видном месту на уласку у стамбену 

зграду, осим аката прописаних посебним 

законима, истакне: 

-  ову одлуку или правила власника 

донета по одредбама Закона о становању 

и одржавању зграда, 

-  време одмора, 

-  списак заједничких делова зграде, са 

назнаком њихове намене, 

-  обавештење код кога се налазе кључеви 

од заједничких простора и просторија са  

техничким уређајима, просторија 

трансформаторске станице и склоништа 

(кућна и блоковска), 

-  обавештење ком правном лицу или 

предузетнику је поверено одржавање 

зграде, 

-  упутство о начину пријаве квара и 

оштећења на инсталацијама, уређајима и 

опреми зграде, као и 

-  друге информације и одлуке скупштине 

стамбене заједнице, битне за станаре и 

успостављање реда, мира и поштовање 

одредаба посебних закона и ове одлуке. 

На видном месту на уласку у стамбену 

зграду, орган управљања може поставити и 

списак станара по спрату и стану, који садржи 

име и презиме станара, али уз писани пристанак 

сваког појединачног станара. 

Ако орган управљања зградом не истакне 

на видном месту списак свих станара, дужан је 

да на видном месту истакне обавештење о томе 

код кога се списак налази како би био доступан 

свим станарима и надлежним органима. 
 

Заједнички простори 

Члан 14. 

Заједнички простори у згради 

(степениште, улазни простори и ветробрани, 

заједнички ходник и галерија, тавански простор, 

подрум, бицикларница, сушионица за веш, 

заједничка тераса и друге просторије намењене 

заједничкој употреби власника посебних или 

самосталних делова зграде и др.) служе за 

потребе свих станара и користе се у складу са 

њиховом наменом. 

 

Члан 15. 

Скупштина стамбене заједнице одређује 

распоред коришћења просторија намењених 

заједничкој употреби, а орган управљања 

стамбене зграде се стара о њиховој правилној 

употреби и придржавању распореда коришћења. 

Станари су дужни да просторије 

намењене заједничкој употреби после сваке 

употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових 

просторија врате лицу/лицима задуженим за 

његово чување. 
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Члан 16. 

Станари су дужни да воде рачуна о 

економичности и да употребом заједничких 

простора не повећавају, неоправдано, укупне 

трошкове (светла, без потребе отварање прозора 

у зимском периоду, итд.). 
 

Члан 17. 

У заједничким просторима, осим ствари 

које су нужне за наменско коришћење тих 

просторија, забрањено је држати друге 

(бицикле, дечија колица, саксије са цвећем, 

намештај и слично). 

Станари су дужни да одржавају чистоћу 

заједничких простора и обезбеде несметан и 

слободан пролаз кроз њих. 

Забрањено је бацати или остављати 

отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу или 

другим заједничким просторима, као и пушење 

на степеништу и ходнику. 

Забрањено је цртати, писати или на било 

који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, 

уређаје и друге делове зграде. 
 

Члан 18. 

Улазни ходник и степениште зграде која 

нема уређај за аутоматско осветљење морају 

ноћу бити осветљени до закључавања улазних 

врата. 
 

Члан 19. 

Натписе и рекламе на вратима стана и 

зидовима ходника, на земљишту за редовну 

употребу зграде, натписе, рекламе и фирме на 

фасади и другим спољним деловима зграде, 

станар може постављати уколико обавља 

пословну делатност, у складу са важећим 

прописима и обавезном сагласношћу скупштине 

стамбене заједнице. 

По исељењу, станар је дужан да натписе 

и рекламе уклони и да простор на коме су били 

постављени доведе у исправно стање. 
 

Члан 20. 

Станови морају бити обележени 

бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно 

одржавају. 
 

Подрумске просторије 

Члан 21. 

Улазна врата у подрум морају бити 

закључана. 

Станари морају имати кључ од врата 

подрума. 

У подруму није дозвољено држање 

запаљивих предмета и течности. 
 

 

Огревни материјал 

Члан 22. 

Станари могу држати огревни материјал 

само у просторијама које су намењене или 

одлуком скупштине стамбене заједнице 

одређене за то. 

Забрањено је цепати огревни материјал у 

становима и на другим местима која за то нису 

одређена. 
 

Таван 

Члан 23. 

Улазна врата на таван морају бити стално 

закључана, а кључ доступан станарима зграде.  

На тавану је забрањено држање и 

употреба запаљивих предмета и течности. 
 

Тераса и кров зграде 

Члан 24. 

На непроходну терасу и кров стамбене 

зграде приступ је дозвољен само стручним 

лицима ради поправки, постављања антена и 

сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично. 

Приликом постављања антена и других 

сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни 

други заједнички део зграде. 
 

Спољни делови зграде 

Члан 25. 

Спољни делови зграде (врата, прозори, 

излози и сл.) морају бити чисти и исправни. 

О чистоћи и исправности спољних 

делова пословних просторија у згради старају се 

корисници тих просторија, а станари о осталим 

спољним деловима зграде. 

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у 

приземљу зграде морају се користити и држати 

тако да не ометају кретање пролазника. 

Приликом појединачне замене ролетни 

на прозорима и вратима у становима и 

заједничким просторијама, мора се водити 

рачуна да ролетне буду једнообразне са 

постојећим ролетнама у стамбеној згради. 
 

Земљиште за редовну употребу зграде 

Члан 26. 

Земљиште за редовну употребу зграде 

служи свим станарима. 

Скупштина стамбене заједнице одлучује 

о начину коришћења и одржавања земљишта за 

редовну употребу зграде, у складу са пројектно-

техничком документацијом зграде. 

Одлуком скупштине стамбене заједнице 

на земљишту за редовну употребу зграде може 

бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, 

паркирање аутомобила и других моторних 
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возила, као и вршење других, уобичајених, 

заједничких потреба станара. 
 

Члан 27. 

Стамбена заједница одговорна је за 

одржавање земљишта за редовну употребу 

зграде и редовно поправља и замењује оштећене 

делове ограде, чисте, косе траву, орезују живу 

ограду и друго растиње, уклањају коров, 

одржавају бетонске површине, тротоаре, 

прилазне стазе и степениште, интерне саобраћа-

јнице, противпожарне стазе, уклањају грађевин-

ски и други отпад, као и да предузимају друге 

радове како би простор око зграде био у 

уредном стању. 

На земљишту за редовну употребу 

зграде не сме се депоновати грађевински 

материјал, осим уколико се изводе грађевински 

радови, за које станар има потребно одобрење 

надлежног органа и сагласност скупштине 

стамбене заједнице. 

Ограда, зеленило и други елементи 

уређења земљишта за редовну употребу зграде 

морају се одржавати тако да не оштећују зграду 

и инсталације, омогућавају коришћење зграде, 

тих површина и површина са којима се граниче 

(улица, суседна зграда и парцела и сл.). 

Забрањено је уништавати и оштећивати 

ограду, зеленило и друге елементе уређења 

површине око зграде. 
 

Обезбеђење зграде у случају временских 

непогода 

Члан 28. 

Орган управљања зградом је дужан да за 

време кише, снега и других временских 

непогода, обезбеде да простори на степеништу, 

светларницима, тавану, подруму и другим 

заједничким просторима зграде буду затворени. 

Станари су дужни да са прозора, тераса, 

балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему 

морају водити рачуна да не оштете заједничке 

просторије и заједничке делове зграда, и да не 

угрожавају безбедност осталих станара и 

пролазника. 

Станари, су дужни да у зимском периоду 

предузму мере заштите од смрзавања и прскања 

водоводних и канализационих инсталација и 

уређаја у становима и пословним просторијама. 

Орган управљања зградом је дужан у 

зимском периоду обезбедити предузимање мера 

заштите од смрзавања и прскања водоводних и 

канализационих инсталација и уређаја у 

заједничким просторијама. 
 

3. КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ИНСТАЛАЦИЈА, ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА 
 

Унутрашње електричне инсталације 

Члан 29. 

Није дозвољено неовлашћено отварање 

разводних кутија и ормарића са електричним 

уређајума који служе згради као целини или 

заједничким деловима зграде. 

Поправка кварова на електричним 

инсталацијама и контролно отварање кутија и 

ормарића могу обављати само стручна лица 

овлашћена за обављање ових послова. 
 

Водоводне и канализационе инсталације 

Члан 30. 

Станари су дужни да водоводне и 

канализационе инсталације држе у исправном и 

уредном стању. 

У лавабое, каде и друге санитарне 

уређаје који су повезани на канализациону 

инсталацију, није дозвољено бацање отпадака и 

других предмета који могу загушити или 

оштетити инсталације. 
 

Котларница и инсталације грејања 

Члан 31. 

Котларницом и инсталацијама грејања у 

згради може руковати само стручно лице. 

Скупштина стамбене заједнице одређује 

време почетка, односно време престанка 

коришћења индивидуалне или блоковске 

котларнице којом управљају станари зграде, с 

тим што не може одредити да грејна сезона и 

грејни дан трају дуже нити да температура у 

просторијама буде виша од посебним актом 

прописане. 
 

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за 

узбуну у згради 

Члан 32. 

Орган управљања зградом дужан је да 

редовно врши контролу исправности лифта, 

противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у 

згради. 

Орган управљања зградом дужан је да на 

видном месту у згради истакне упутство за 

употребу лифта. 

У случају квара, лифт се мора искључити 

из употребе, на свим вратима лифта истаћи 

упозорење да је у квару и о насталом квару 

обавестити предузеће коме је поверено 

одржавање зграде, о чему се стара орган 

управљања. 
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Громобрани и електричне инсталације 

Члан 33. 

Орган управљања зградом дужан је да се 

стара о исправности и редовном сервисирању 

громобрана и електричних инсталација. 

Послове сервисирања и испитивања 

громобранских инсталација и отклањање 

недостатака, као и сервисирање и испитивање 

електричних инсталација и мера заштите од 

електричног удара и отклањање кварова могу 

вршити само стручна лица, на основу правила 

прописаних посебним зконом. 
 

Апарати за гашење, откривање и јављање 

пожара 

Члан 34. 

Станари су дужни да воде рачуна о 

исправности и чувају од оштећења опрему, 

уређаје и средства за гашење пожара, као и да 

предузимају друге превентивне мере прописане 

одредбама посебног закона. 
 

Безбедносна расвета 

Члан 35. 

Забрањено је оштећитати и уништавати 

безбедносну расвету. 
 

Радови на текућем одржавању заједничких 

делова стамбене зграде 

Члан 36. 

Радови на текућем одржавању 

заједничких делова стамбене зграде обухватају: 

1)  редовно сервисирање лифтова; 

2)  поправке или замену аутомата за 

заједничко осветљење, прекидача, сијалица и 

друго; 

3)  редовне прегледе и сервисирање 

хидрофорских постројења у згради, инсталација 

централног грејања (котларница, подстаница, 

мреже са грејним телима, вентила, димњака 

централног грејања) и др., инсталација и уређаја 

за гашење пожара у згради, громобранских 

инсталација, инсталација водовода и 

канализације у згради, електроинсталација, 

уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за 

климатизацију и вентилацију зграде. 

Радове на текућем одржавању 

заједничких делова стамбене зграде из става 1. 

овог члана могу да обављају привредни субјекти 

или предузетници који су регистровани за 

обављање наведених делатности. 

 

4. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

Забрањено је у заједничким деловима 

зграде извођење радова на постављању и 

демонтирању инсталација, уређаја и делова 

зграде, као и грађевинских радова без потребног 

одобрења надлежног државног органа и без 

сагласности скупштине стамбене заједнице. 

 

III. НАДЗОР 

Инспекцијски надзор 

Члан 38. 

Инспекцијски надзор врши организа-

циона јединица Општинске управе надлежна  за 

инспекцијске послове преко комуналне и 

грађевинске инспекције. 

Инспектор је дужан да пружа стручну 

помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје 

стручна објашњења, да предузима превентивне 

мере, укључујући и то да обавештава субјекта 

инспекцијског надзора у вези са обавезама из 

прописа, указује субјекту инспекцијског надзора 

на могуће забрањене, односно штетне последице 

његовог понашања, опомене субјекта 

инспекцијског надзора на потребу отклањања 

узрока незаконитости које могу настати у 

будућности. 

На поступање, права и обавезе 

инспектора за комуналне делатности и 

грађевинског инспектора која нису уређена овим 

одлуком примењује се закон којим се уређује 

инспекцијски надзор. 
 

Одлучивање по жалби 

Члан 39. 

Против решења  комуналног инспектора 

може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Врњачка Бања у року од 15 дана од 

дана достављања решења. 

Против решења  грађевинског инспек-

тора донетог у поступку инспекцијског надзора 

жалба се изјављује министарству надлежном за 

послове становања. 
 

Члан 40. 

За непоштовање кућног реда одговорни 

су станари и орган управљања. 

Власник и закупац посебног дела зграде 

одговоран је и за понашање свог малолетног 

детета, усвојеника или лица над којим има 

старатељство, као и за понашање других лица 

која су у његовом стану или пословној 

просторији, а нису станари у смислу одредаба 

ове одлуке. 
 

Члан 41. 

О непоштовању кућног реда станари 

најпре обавештавају скупштину стамбене 

заједнице или професионалног управника, који 

ће по пријему обавештења поучити прекршиоца 

да је у обавези да поштије кућни ред, о датој 

поуци сачинити белешку, а након тога, уколико 
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је то потребно, учињени прекршај пријавити и 

надлежној инспекцији како би предузела мере у 

складу са овом одлуком и Законом о становању 

и одржавању зграда. 
 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Прекршај физичког лица као власника 

посебног дела 

Члан 42. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице ако: 

1. виком, трчањем, скакањем, играњем 

лопте и сличним поступцима прави буку 

у време одмора и нарушава мир у згради 

(члан 6. став 1.) 

2. поступа супротно одредбама чл.6.став 2; 

3. поступа супротно одредбама чл.6.став 3; 

4. не поштује дозвољени ново буке 

(чл.6.став 4.) 

5. поступа супротно чл.7. став.1., 2. и 3. 

6. поступа супротно одредби чл.8. 

7. уколико станар који обавља привредну 

делатност не обавести носиоца послова 

управљања зградом о томе у писаној 

форми (чл.9.став 3);  

8. ако станар прекорачи дозвољени ниво 

буке у затвореном простору у коме се 

обавља привредна делатност, и у току 

време дневног одмора не  обезбеди 

потпуни мир (чл.9. став 4. и 5.); 

9. уколико угоститељску делатност обавља 

супротно чл.9.став 6. и 7; 

10. ако не обезбеди са се пара, дим, мириси и 

бука која се стварају обављањем 

привредне делатности буду изоловани и 

уређени тако да не ометају становање и 

здравље станара (чл.9.став 8); 

11. ако при извођењу грађевинских, 

грађевинско-занатских и инсталатерских 

радова, поступа супротно одредби 

чл.10.став 1.,2. и 3. 

12. ако заједничке делове зграде користи 

супротно чл.11.став 2;  

13. остави откључана улазна врата у време 

када морају бити закључана (чл.12.став 

1. и 2); 

14. ако после употребе просторија 

намењених заједничкој употреби исте не 

очисте, доведу у ред и кључ врати лицу 

задуженом за чување (чл.15.став2.);  

15. поступа супротно одредбама чл.17. став 

1.,.2. , 3. и 4. 

16. уколико после исељења, не уклони 

натписе и реклама и простор не доведе у 

исправно стање (чл.19.став 2.);  

17. ако не обележи број стана и не одржава 

га уредно (чл.20);  

18. ако у подрумским просторијама и на 

тавану  држи запаљиве предмете и 

течности супротно одредби чл.21. став.3. 

и чл.23.став 2. 

19. ако држи огревни материјал ван 

простора који је одређен одлуком 

скупштине стамбене заједнице или цепа 

огревни материјал у просторима који за 

то нису одређени супротно чл.22.став 1. 

и став 2. 

20. ако поступа супротно одредби чл.24.; 

21. не чисти или не одржава исправним 

спољне делове зграде (члан 25. став 

1.и2.); 

22. ако земљиште за редовну употребу 

зграде користи супротно чл.26; 

23. ако на земљишту за редовну употребу 

зграде депонује грађевински материјал, 

супротно чл.27. став2; 

24. ако уништава и оштећује ограду, 

зеленило и друге елементе уређења 

површине око зграде (чл.27.став 4.); 

25. са прозора, балкона и лођа не уклања 

снег и лед (чл.28.став 2.) 

26. у зимском периоду не предузме мере 

заштите од смрзавања и прскања 

водоводних и канализационих 

инсталација (чл.28.став 3.) 

27. ако отвара разводне кутије и ормариће са 

ел.енергијом који служе згради или 

заједничким деловима зграде (чл.29.став 

1.); 

28. ако у погледу водоводних и 

канализационе инсталације поступа 

супротно чл.30.; 

29. ако у погледу апарата за гашење, 

откривање и јављање пожара, поступа 

супротно одредби чл.34.; 

30. ако оштећује и уништава безбедоносну 

расвету (чл.35). 

31. ако у заједничким деловима зграде врши 

извођење радова на постављању и 

демонтирању инсталација, уређаја и 

делова згаде, као и грађевинских радова 

без потребног одобрења надлежног 

државног органа и без сагласности 

скупштине стамбене заједнице (чл.37.). 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa, 

кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм у 

фикснoм изнoсу oд 15.000 динaрa, oднoснo 

прaвнo лицe нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу 

oд 30.000 динaрa и oдгoвoрнo лицe у прaвнoм 

лицу нoвчaнoм кaзнoм у фикснoм изнoсу oд 

5.000 динaрa.  
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Прекршај управника, односно 

професионалног управника 

Члан 43. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

8.000,00 динара казниће се управник, односно 

професионални управник уколико: 

1. не истакне ову одлуку или правила 

власника донета по одредбама 

Закона о становању и одржавању 

зграда, 

2. не истакне време одмора, 

3. не истакне списак заједничких 

делова зграде, са назнаком њихове 

намене, 

4.  не истакне обавештење код кога се 

налазе кључеви од заједничких 

простора и просторија са  техничким 

уређајима, просторија 

трансформаторске станице и 

склоништа (кућна и блоковска), 

5. не истакне обавештење ком правном 

лицу или предузетнику је поверено 

одржавање зграде, 

6. не истакне  упутство о начину 

пријаве квара и оштећења на 

инсталацијама, уређајима и опреми 

зграде, као и 

7. не истакне  друге информације и 

одлуке скупштине стамбене 

заједнице, битне за станаре и 

успостављање реда, мира и 

поштовање одредаба посебних 

закона и ове одлуке, 

8. не истакне на видном месту списак 

станара, уз писани пристанак 

станара, а ако исти не истакне, 

изврши истицање обавештења о томе 

код кога се списак налази како би 

био доступан свим станарима и 

надлежним органима (од тачке 1. до 

8. у складу са чл.13. ове одлуке; 

9. не изврши обезбеђење зграде у 

случају временских непогода у 

складу са одредбом чл.28.став 1. и 4.;  

10. не врши редовно контролу 

исправности лифта, противпожарних 

уређаја и уређаја за узбуну 

(чл.32.став 1), 

11. уколико не истакне на видном месту 

упутство за употребу лифта 

(чл.32.став 2.);  

12. у случају квара лифта не истакне 

упозорење на вратима лифта и не 

обавести предузеће коме је поверено 

одржавање зграде (чл.32.став 3.) 

13. уколико се не стара о исправности и 

редовном сервисирању громобрана и 

електричних инсталација (чл.33.став 

1.). 
 

Прекршај стамбене заједнице 

Члан 44. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара казниће се за прекршај 

стамбена заједница ако: 

1) не предузима мере за одржавање 

земљишта за редовну употребу зграде и не 

предузима мере да се редовно поправља и 

замењују оштећени делови ограде, чисти, коси 

трава, орезује жива ограда и друго растиње, не 

врши уклањање корова, не одржавају бетонске 

површине, тротоари, прилазне стазе и 

степениште, интерне саобраћајнице, противпо-

жарне стазе, уклањају грађевински и други 

отпад, као и да не предузима друге радове како 

би простор око зграде био у уредном стању 

(чл.27). 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 

динара. 
 

V. ПРИМЕНА ПРОПИСА 

Члан 45. 

На питања о кућном реду која нису 

уређена овом одлуком примењују се одредбе 

Закона становању и одржавању зграда 

("Службени гласник РС", бр. 104/2016). 

 

VI.ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ДРЕДБЕ 

Члан 46. 

Даном ступања на снагу ове одлуке, 

престаје да важи Одлука о кућном реду 

(''Сл.лист општине Краљево'', бр.12/87 и 7/94 и 

''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/17-

др.одлука). 
 

Члан 47. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 02-139/17 од 29.6.2017.године  

. 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
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171. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници од 29.6.2017.године, на основу чл. 

27. став 10., члана 28. став 2.  Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'',  бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014), члана 70. и 100.Закона о 

планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',  

бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 

98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'',  број 23/16- 

пречишћен текст), доноси  
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O 

НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, 

ОДНОСНО НА КОЈИМА ОПШТИНА 

ВРЊАЧКА БАЊА ИМА ПОСЕБНА 

СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА 

 

Члан 1. 

У Одлуци o начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.28/16-пречишћен текст), у чл.36. у ставу 1., 

тачки 3), после речи: ''легализације'', додаје се 

текст: ''односно озакоњења'', а остали текст се 

наставља. 
 

Члан 2. 

 У чл.36.у ставу 3.текст: ''Скупштини 

општине'', мења се у текст: ''надлежном органу по 

овој одлуци''. 
 

Члан 3. 

 У чл.36.ставу 4. на крају реченице се ставља 

зарез и додаје текст који гласи: ''осим у случајевима 

из става 1. овог члана (тачке 1. до 3.), у којим  

поступцима одлуку о отуђењу,  давању у закуп и 

размени грађевинског земљишта доноси 

Председник општине''. 
 

Члан 4. 

  У наслову изнад чл.61. реч: 

''ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ'', се мења у реч: 

''ОЗАКОЊЕЊА''. 

 

Члан 5. 

 У чл.61. у ставовима 1. и 2. реч: 

''легализација'', се мења у реч: ''озакоњења'' у 

одговарајућем падежу. 
 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-140/17 од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

172. 

Скупштина Општине Врњачка Бања на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу члана 26. став 2., 72. и 80. Закона о јавној 

својини ( ''Сл. гласник РС'',  бр.72/11, 88/13 и 

105/14), чл.3. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

Општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',  

бр. 28/16- пречишћен текст) и чл.36. Статута 

Општине Врњачка Бања Бања (''Сл.лист 

Општине Врњачка Бања'',  бр.23/16- пречишћен 

текст)  доноси  
 

О Д Л У К У О  

ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  ФАКУЛТЕТУ ЗА ТУРИЗАМ И 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

 УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Члан 1. 

 Oвом Одлуком  даје се на коришћење, 

без накнаде, Факултету за хотелијерство и 

туризам Универзитета у Крагујевцу са седиштем 

у Врњачкој Бањи у ул. Војвођанска бб, пословни 

простор у згради – објекту  која се налази у 

Врњачкој Бањи у ул. Војвођанска бб, постојећи 

на кп.бр.503/14 КО Врњачка Бања, означен као 

објекат бр.1 према подацима РГЗ СКН Врњачка 

Бања  габарита у основи 1430 м2 , спратности 

Пр+ 2С , који пословни простор  је уписан у 

Лист непокретности бр.5610 за КО Врњачка 

Бања код надлежног СКН у Врњачкој Бањи  као 

јавна својина Општине Врњачка Бања, а састоји 

се  од 3 пословна простора као засебне 

функционалне целине и то: 

- приземља -  пословни простор бр.1, нето 

површине површине 1235 м2; пословни простор 

бр.2, нето површине 176 м2; пословни простор 

бр.3, нето површине 19 м2; 
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- првог спрата –пословни простор бр.4, нето 

површине 848 м2; пословни простор бр.5, нето 

површине 316 м2; и 

- другог спрата - пословни простор бр.6, нето 

површине 975 м2.  

            Предметна непокретност овом Одлуком 

даје се на коришћење Факултету за 

хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу  ради обављања делатности високог 

образовања и развијањa научно истраживачког и 

стручног рада у оквиру образовано- научног 

поља друштвено хуманистичких наука у складу 

са Законом о високом образовању (''Сл. гласник 

РС'',  бр76/2005,100/2007-аутентично тумачење, 

97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 

45/2015- аутентично тумачење, 68/2015 и 

87/2016) и Одлуком Владе Републике Србије о 

оснивању Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу (''Сл. гласник РС'',  

бр.29/11). 

 Непокретности описане у предходном 

ставу овог члана дају се на коришћење 

Факултету за хотелијерство и туризам Универзи-

тета у Крагујевцу на временски период од 20 

година у циљу обављања делатности ове 

вискокошколске Установе  у складу са оснива-

чким актом. 
 

Члан 2. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу преузима на 

коришћење наведену непокретност из члана 1 

ове Одлуке и обавезан  је да исту користи у 

складу са природом и наменом ствари и да истом 

управља у складу са Законом о јавној својини , 

подзаконским прописима и важећим актима 

Општине Врњачка Бања, као и да  измирује све 

обавезе везано за одржавање предметне 

непокретности, утрошак електричне енергије, 

воде, грејања, телефонских услуга и свих других 

комуналних услуга којима се задужује Факултет 

за хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу,о чему се између Општине Врњачка 

Бања и  Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу закључује уговор 

којим ће се ближе уредити међусобна права и 

обавезе које проистичу из наведеног права 

коришћења. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу нема право 

располагања, отуђења, стављања хипотеке или 

другог терета на описаној непокретности, нити 

давања у закуп наведене непокретности што се 

такође  ближе уређује уговором између напред 

наведених уговарача.  

 

Члан.3. 

 Примопредаја непокретности на кориш-

ћење из члана 1. ове Одлуке врши се записнички 

након закључења уговора између Републичке 

Дирекције за имовину Републике Србије, 

Факултета за хотелијерство и туризам Универ-

зитета у Крагујевцу и Општине Врњачка Бања.  

 По закључењу уговора из предходног 

става овог члана Факултет за хотелијерство и 

туризам Универзитета у Крагујевцу преузима на 

коришћење непокретност из члана 1. ове Одлуке.  
     

Члан 4. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу не може, на 

наведеној непокретности изводити никакве 

радове сем радова текућег одржавања, без 

сагласности Општине Врњачка Бања, а 

адаптација и инвестиционо одржавање 

пословног простора из члана 1. Ове Одлуке 

може се вршити од стране Факултета за 

хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу, само након добијене писмене 

сагласности Општинског већа  општине 

Врњачка Бања, по поступку и под условима 

прописаним Законом о јавној својини, 

подзаконским актима и Одлуком Скупштине 

Општине Врњачка која уређују област јавне 

својине, а  сходном применом поступка из чл.14. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (''Сл. гласник РС'',  бр. 24/2012,48/15 и 

99/2015)  и чл.63 Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

Општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 

бр. 28/16- пречишћен текст), уз достављање 

прописане грађевинско- техничке и друге 

документације, а за радове који се изводе 

искључиво у циљу побољшања услова извођења 

наставе на Факултету и побољшању студентског 

стандарда, а који имају карактер инвестиционог 

одржавања с тим да сви трошкови адаптације 

непокретности која се даје на коришћење 

извршене у складу са добијеном  сагласношћу 

Општине Врњачка Бања падају на терет   

Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу за радове који имају 

карактер инвестиционог одржавања извршене на 

адаптацији предметног пословног простора, по 

добијеној сагласности Општинског већа 
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општине Врњачка Бања, с тим да   нема право да 

на име уложених финансијских средстава тражи 

признавање  својинских или било каквих других  

права на предметном пословном  простору, 

обзиром да исти користи без накнаде.  
 

Члан 5. 

 Коришћење пословног  простора из  

члана 1. ове Одлуке противно одредбама чл.2,3. 

и 4. Одлуке  основ је за престанак важења 

Одлуке о давању на коришћење пословног 

простора који је предмет ове Одлуке и аката 

донетех на основу те одлуке и основ је за раскид 

Уговора о давању на коришћење, а отказни рок 

тече од дана почетка ненаменског коришћења 

пословног  простора, односно коришћења 

супротно наведеним одредбама.  

 По истеку периода коришћења Факултет 

за хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу је у обавези да предметни простор 

који му се овом Одлуком даје на коришћење 

врати у првобитно стање које обухвата и све 

сагласности надлежног органа општине Врњачка 

Бања, уколико Одлуком Скупштине Општине 

није другачије одлучено.  

 Општина Врњачка Бања коришћење 

непокретности из члана 1. ове Одлуке може да 

одузме, ако се не користи у функцији 

остваривања оснивачким актом утврђене 

делатности вискошколске Установе  у   скаду са 

Законом о високом образовању, као и ако се 

користи супротно закону, другом пропису или 

природи и намени непокретности, а у сличају 

потребе за извршавање других надлежности од 

општег интереса Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 6. 

 Надзор над поштовањем одредби из чл. 

2,3 и 4 ове Одлуке врши  општинска Управа 

општине Врњачка Бања- Одсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско – правне послове, Одсек 

за привреду и друштвене делатности и 

општинско Правобранилаштво Општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 

 Овлашћује се Председник Општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

непокретности из чл.1 ове Одлуке закључи 

уговор са Републичком Дирекцијом за имовину 

Републике Србије,  и Факултетом за 

хотелијерство и туризам Универзитета у 

Крагујевцу. 

 

Члан 8. 

 Факултет за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу по основу ове 

Одлуке не може уписати право коришћења на 

објекту и земљишту код надлежне Службе  РГЗ- 

Службе за катастар непокретности Врњачка 

Бања . 

            Ову Одлуку доставити Републичкој 

Дирекцији за имовину Републике Србије ради 

закључења уговора између Републичке 

Дирекције за имовину Републике Србије, 

Факултета за хотелијерство и туризам 

Универзитета у Крагујевцу и Општине Врњачка 

Бања, након чега Факултет за хотелијерство и 

туризам преузима на коришћење предметну 

непокретност. 
 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''.  
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 020-141/17  од  29.6.2017.године      
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

173. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

10. седници одржаној 29.6.2017.године на основу 

чл.19-26.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),  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.28/16- пречишћен текст), чл.36. Статута 

општине Врњачка Бања(''Сл.лист општине 

Врњачка  Бања'' бр.23/2016-пречишћен текст), 

донела 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И 

ВЕЗЕ БЕОГРАД 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком дају се на коришћење, без 

накнаде Јавном предузећу Емисиона техника и 

везе, Београд, Кнеза Вишеслава бр.88 следеће 

непокретности Емисионе станице ''ГОЧ'' које су 
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уписане у Лист непокретности бр.7305 за КО 

Врњачка Бања: 

-  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. 
  

Члан 2. 

Давање на коришћење  без накнаде 

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 

закуп трећим лицима. 

Непокретности наведене у чл.1. ове 

Одлуке дају се на коришћење Јавном предузећу 

Емисиона техника и везе, Београд за период док 

је то предузеће у режиму јавне својине, без 

могућности уписа права коришћења код Службе 

за катастар непокретности за КО Врњачка Бања . 
 

Члан 3. 

Остали услови и начин коришћења 

непокретности у периоду коришћења,  

службеност пролаза до парцеле и друга питања  

везано за непокретности наведене у чл.1. ове 

Одлуке уређују  се у складу са подзаконским 

актима и општинским одлукама донетим на 

основу закона који регулишу области јавне 

својине и грађевинског земљишта и овом  

Одлуком као и уговором који се закључује  

између општине и Јавног предузећа Емисиона 

техника и везе, Београд. 

Примопредаја непокретности на 

коришћење из члана 1 ове Одлуке врши се 

записнички након закључења уговора између 

Републичке Дирекције за имовину Републике 

Србије, Општине Врњачка Бања и Јавног 

предузећа Емисиона техника и везе, Београд. 

По закључењу уговора из предходног 

става овог члана Јавно предузеће Емисиона 

техника и везе, Београд преузима на коришћење 

непокретности из члана 1 ове Одлуке.   

 

Члан 4. 

 Јавно предузеће Емисиона техника и везе 

не може, на наведеној непокретности изводити 

никакве радове сем радова текућег одржавања, 

без сагласности Општине Врњачка Бања,а 

адаптација и инвестиционо одржавање објеката 

из члана 1. oве Одлуке може се вршити од 

стране ЈП Емисиона техника и везе, само након 

добијене писмене сагласности Скупштине 

Општине по поступку и под условима 

прописаним Законом о јавној својини, 

подзаконским актима и Одлуком Скупштине 

Општине Врњачка која уређујe област јавне 

својине, а  сходном применом поступка из чл.14. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (''Сл. гласник РС'',  бр. 24/2012, 48/15 и 

99/2015)  и чл.63. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

Општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',  

бр. 28/16- пречишћен текст), уз достављање 

прописане грађевинско- техничке и друге 

документације, а за радове који се изводе 

искључиво у циљу спровођења међународно 

преузетих обавеза на Пројекту дигитализације 

емитовања телевизијског сигнала, а који имају 

карактер инвестиционог одржавања с тим да сви 

трошкови адаптације  и инвестиционог одржа-

вања непокретности која се даје на коришћење 

извршене у складу са добијеном  сагласношћу 

Општине Врњачка Бања падају на терет   ЈП 

Емисиона техника и везе, Београд. 

 ЈП Емисиона техника и везе, Београд за 

радове који имају карактер инвестиционог 

одржавања извршене на адаптацији  и 

инвестиционом одржавању предметних објеката 

нема право да на име уложених финансијских 

средстава тражи признавање  својинских или 

било каквих других  права на предметим 

објектима, обзиром да исти користи без накнаде. 

 Коришћење непокретности из  члана 1. 

ове Одлуке противно одредбама чл.2.,4. и 5. 

Одлуке  основ је за престанак важења Одлуке о 

давању на коришћење непокретностикоји је 

предмет ове Одлуке и аката донетех на основу те 

одлуке и основ је за раскид Уговора о давању на 

коришћење, а отказни рок тече од дана почетка 

ненаменског коришћења непокретности, 

односно коришћења супротно наведеним 

одредбама.  

 По истеку периода коришћења ЈП 

Емисиона техника и везе је у обавези да 
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непокретности које се овом Одлуком дају на 

коришћење врати у првобитно стање које 

обухвата и све сагласности Скупштине Општине 

Врњачка Бања, уколико Одлуком Скупштине 

Општине није другачије одлучено.  

 Општина Врњачка Бања коришћење 

непокретности из члана 1 ове Одлуке може да 

одузме ако се не користи у функцији 

остваривања оснивачким актом утврђене 

делатности ЈП Емисиона техника и везе, као и 

ако се користи супротно закону, другом пропису 

или природи и намени непокретности, а у 

случају потребе за извршавање других надлеж-

ности од општег интереса Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 5. 

 Надзор над поштовањем одредби из чл. 

2., 4. и 5. ове Одлуке врши  општинска Управа 

општине Врњачка Бања- Одсек за урбанизам, 

еколошке и имовинско – правне послове, Одсек 

за привреду и друштвене делатности и 

општинско Правобранилаштво Општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 6. 

 Овлашћује се Председник Општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке закључи 

уговор са Републичком Дирекцијом за имовину 

Републике Србије,  и ЈП Емисиона техника и 

везе.  

Члан 7. 

 ЈП Емисиона техника и везе по основу 

ове Одлуке не може уписати право коришћења 

на објектима и земљишту код надлежне Службе  

РГЗ- Службе за катастар непокретности Врњачка 

Бања . 

            Ову Одлуку доставити Републичкој 

Дирекцији за имовину Републике Србије ради 

закључења уговора између Републичке 

Дирекције за имовину Републике Србије, ЈП 

Емисиона техника и везе и Општине Врњачка 

Бања, након чега ЈП Емисиона техника и везе 

преузима на коришћење предметну 

непоктретност. 

 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''.  

  Доношењем ове Одлуке престаје да 

важи Одлука Скупштине Општине Врњачка 

Бања о покретању поступка за давање у закуп 

непокретности у јавној својини Општине 

непосредном погодбом бр.46-11/15 од 

17.11.2015.године (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'',  бр.12/15). 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-142/17 од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

174. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу члана 26.ст.2, 72 и 80. Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014), чл. 3. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр.28/16-пречишћен текст), чл.1 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Установе Туристичко – спортски 

центар Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Краљево'', бр.12/04,16/94,22/94 и 4/95 и ''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 4/2006 и 6/2007) и 

чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

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

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА УСТАНОВИ ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЦАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се на коришћење, 

без накнаде, Установи  Туристичка организација 

Врњачка Бања из Врњачке Бање, ул.Врњачка 25  

објекат летње позорнице ''Данило Бата 

Стојковић'' у Врњачкој Бањи, уписаног 

корисника објекта - Општине Врњачка Бања  

постојећег на кп.бр.1053/1 КО Врњачка Бања, 

која парцела је у Служби за катастар 

непокретности Врњачка Бања уписана у Листу 

непокретности бр.5424 за КО Врњачка Бања као 

јавна својина Општине Врњачка Бања, и то 

пословни простор следеће структуре и садржине:  

1.Пословни простор на спрату  описаног 

објекта нето површине 99,62 м2, (бруто 

површине 185,60 м2),  

            2. Амфитеатар са опремом за пуштање 

филмова нето површине 945 м2,  



 Страна 18     -   Број  19.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     30.6.2017. године 

  

 
 

            3 .Бински простор са излазом и 

техничком просторијом, нето површине 173,15 

м2 (бруто површине 185,60 м2),  а све сагласно 

Пројекту изведеног стања предметног објекта 

бр.42/17 из маја 2017.године који је израђен од 

стране Општинске стамбене агенције Општине 

Врњачка Бања и 

4. Пословни простор у приземљу, који се 

састоји од: 

 – кафића, укупне површине 59,75 м2, 

следеће структуре и  површине кафић 32,90 м2, 

шанк  8,80 м2, остава 2,20 м2, ходник 2,10 м2, 

остава 2,50 м2, предпростор 2,20 м2, женски 

сан.чвор 4,40 м2 и мушки сан. чвор 4,65 м2,  

- баште површине 158,40м2, 

- баште површине 61,70м2 и 

- шанка 7м2, укупне површине башти и 

шанка  227,10м2. 

              Описани пословни простор Установи 

Туристичка организација Врњачка Бања  даје се 

на коришћење ради обављања делатности ове 

Установе у складу са оснивачким актом, на 

период док то правно лице обавља поверене 

послове од јавног интереса и има статус лица и 

чији је већински власник капитала Општина 

Врњачка Бања, без могућности уписа права 

коришћења код Службе за катастар 

непокретности за КО Врњачка Бања. 

За наведену непокретност општинско 

Правобранилаштво општине Врњачка Бања је у 

2014.години покренуло  поступак уписа права  

јавне својине општине Врњачка Бања на 

предметном објекту и  Употребне дозволе за 

наведену непокретност код  Службе за катастар 

непоретности Врњачка Бања.  
 

Члан 2. 

Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања из Врњачке Бање преузима на 

коришћење наведену непокретност из чл. 1. ове 

Одлуке и обавезна је да исту користи у складу са 

природом и наменом ствари и да истом управља 

у складу са Законом о јавној својини,  важећим 

подзаконским прописима и важећим  актима 

општине Врњачка Бања и измирује све обавезе 

везано за коришћење струје, воде, телефона, 

грејања са прикључака у функцији наведеног 

објекта као и све друго, а што је везано за 

коришћење предметног објекта, о чему се 

између Општине и Установе Туристичка 

организација закључује уговор којим се ближе 

уређују међусобна права и обавезе по основу 

пренетог права коришћења. 

Примопредаја непокретности на 

коришћење из чл.1. ове Одлуке врши се 

записнички након закључивања уговора са 

Општином. 
 

Члан 3. 

Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања нема право располагања, отуђења, 

стављања хипотеке или другог терета на 

описаној непокретности,  сем давања у закуп 

наведене непокретности из чл. 1. ове Одлуке што 

се ближе регулише уговором између општине и 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања. По закључењу уговора са општином 

Врњачка Бања којим ће се уредити међусобна 

права и обавезе,  Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања преузима на 

коришћење непокретност из чл. 1 ове Одлуке. 

Установа Туристичка организација 

прихвата стечено право закупа приземља 

предметног објекта, ближе описаног у чл.1. 

тачки 4.ове одлуке, а које право је стечено по 

основу уговора о закупу предметног простора 

који је закључен између општине Врњачка Бања 

и најповољнијег понуђача као закупца. 

Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања може дати у закуп непокретности 

из члана 1. ове Одлуке по предходно 

прибављеној сагласности Општине као носиоца 

права  јавне својине и у обавези је да у свему 

поступа у складу са Законом о јавној својини, 

подзаконским прописима и важећим актима 

Општине Врњачка Бања који уређују поступке 

располагања непокретностима у јавној својини  

и другим актима Општине.  

  Извештај о спроведеним поступцима из 

предходног става са по једним примерком 

документације доставља се у року и на начин по 

окончању поступка у складу са чл.15 Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и постуцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 

РС'', бр.24/12,48/15 и 99/15) и Одлуком о 

поступку достављања података о спроведеном 

поступку давања у закуп ствари у јавној својини 

Општине Врњачка Бања од стране корисника 

чији је оснивач Општина Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр.18/16) . 
 

Члан 4. 

Овлашћује се Председник општине 

Врњачка Бања да о давању на коришћење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке закључи 

уговор са Установом Туристичка организација.   

Општинско Правобранилаштво Општине 

Врњачка Бања је у обавези да до краја оконча 

поступак уписа права јавне својине на 

непокретности која је предмет ове Одлуке, као и 
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упис употребне дозволе за ову непокретност, као 

и да регулише (правно и финансијски статус 

прикључака на инфраструктуру) и о томе 

приликом примопредаје непокретности из члана 

1 ове Одлуке достави доказ.  
 

Члан 5. 

Установа Туристичка органиција  

Врњачка Бања из Врњачке Бање по основу ове 

Одлуке не може на наведеној непокретности 

изводити никакве радове сем радова текућег 

одржавања без сагласности Општине 

прибављене сходном применом поступка из 

чл.63 Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Службени лист општине Врњачка 

Бања'', бр.28/16-пречишћен текст). 

Општина Врњачка Бања коришћење 

непокретности из чл.1 ове Одлуке може да 

одузме ако се не користи у функцији 

остваривања оснивачким актом поверене 

делатности од општег интереса овог правног 

лица, као и ако се користи супротно закону, 

другом пропису или природи и намени 

непокретности, у случају потребе за извршавање 

других надлежности од општег интереса 

Општине .  
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

Члан 7. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи 

Одлука Скупштине Општине Врњачка Бања о 

давању на коришћење непокретности Општине 

Врњачка Бања Културном центру Врњачка Бања 

('' Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 5/15) 

као и сва акта донета касније у реализацији 

предметне Одлуке, а ово са разлога измене  

Статута Општине Врњачка Бања Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/16 -пречишћен текст) и одређивања 

надлежности другог органа за поступање у овој 

правној материји.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-143/17 од 29.6.2017.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________ 
 

175. 

Скупштина општинe Врњачка Бања, на 

својој 10. седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл. 4. и 13. став 1. 

Закона о јавним службама (''Сл.гласник РС'', 

бр.42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-

исп.др.закона,  83/05-исп.др.закона и 83/14-

др.закон), чл.39. Закона о туризму ("Сл. гласник 

РС", бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 

84/15) и чл. 36. ст.1. тачка 9а. Статута општине 

Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка 

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

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА  ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању установе 

Туристичка организација Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/07-

пречишћен текст), у члану 2. мења се став 2. и 

гласи: 

 ''Седиште Установе је у Врњачкој Бањи, 

ул.Врњачка 25.'' 

 

Члан 2. 

 У чл. 5. тачка 2. се мења и гласи: 

''Преношењем на коришћење пословног 

простора на спрату објекта Летње позорнице 

''Данило Бата Стојковић'', у ул.Врњачка 25 у 

Врњачкој Бањи''. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

  

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 020-144/17 од 29.6.2017.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  

 
176. 

                  Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017. године, на 

основу члана 2., 3. и члана 4. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2011 и 104/2016), члана 57. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају („Сл. гласник 

РС“, бр. 68/2015), члана 20. ставa 1. тачкe 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
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бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон), и члана 36. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 - пречишћен 

текст),  донела је 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 

ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о јавном линијском превозу на 

територији општине  Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.7/17), у чл.50. став 

6. се мења  и гласи: 

        ''Почетак рада туристичког воза (време 

првог поласка са полазног стајалишта – 

„Аутобуска станица Врњачка Бања“) је 09,30 

часова, а крај рада (време последњег поласка са 

полазног стајалишта – „Аутобуска станица 

Врњачка Бања“) туристичког воза је 20,30 

часова.''  
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“.     
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-162/17 од 29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  

 
177. 

Скупштина општине Врњачка Бањана 

својој 10. редовној седници, одржаној дана 

29.6.2017. године,  на основу чл. 4 став 2.и 

3.Одлуке о монтажним објектима ("Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 9/17-пречишћен 

текст) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања  

(Сл. лист општине Врњачка Бања", бр.23/16-

пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХОБЈЕКАТА 

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 (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'',15/17), тако што: 

У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ 

И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА 

БР. 2: ''СРБИЈА'' 

мења се алинеја: 

15 отворених типских тезги за продају ручних 

радова; означених у граф. прилогу ред. бр: М1-

М15, уз леву ивицу шеталишта поред дрвореда 

липа. 

и гласи: 

22 отворене типске тезге за продају ручних 

радова; означених у граф. прилогу ред. бр: М1-

М22, уз десну  ивицу шеталишта поред дрвореда 

липа. 

  У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ 

И ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА 

БР.12: ''ИСТРА'' И ''СЛОБОДА'', после 

алинеје : 

 -6 киоска за продају штампе, цигарета, друге 

разноврсне робе као и обављање мењачких 

послова на локацији код ресторана „Истра“ до 

реализације Плана детаљне регулације, од чега 

се 1 киоск (објекат УТШ) користи за продају 

хране. 

додаје се алинеја: 

-монтажни објекат за продају брзе хране, 

означен као место бр. 1 у графичком прилогу 

плана. 

У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И 

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА 

БР.16: ''ЗВЕЗДА 1 И 2",  мења се алинеја: 

-   20 тезги за продају ручних радова, 

уметничких слика, сувенира, бижутерије, 

књига и сл. означених ред. бр: Т1-Т20 у 

графичком прилогу (локација ''Звезда 2'') и 

то: ред. бр: Т1-Т9 постављених уз ивицу 

парковске површине означене у граф. прил. 

Плана и ред. бр. Т10, Т11, Т18, Т19 и Т20 

постављених уз леву ивицу парковске стазе 

која спаја шеталиште поред Врњачке реке и 

Променаду, а ред. бр. Т12, Т13, Т14, Т15, Т16 

и Т17 постављених у парку преко пута виле 

"Авала", до доношења новог Плана 

распореда места за монтажне објекте, а 

најдаље до регулисања статуса предметне 

локације у складу са Планом Детаљне 

Регулације. 

и сада гласи: 

-   20 тезги за продају ручних радова, 

уметничких слика, сувенира, бижутерије, 

књига и сл. означених ред. бр: Т1-Т20 у 

графичком прилогу (локација ''Звезда 2'') и 

то: ред. бр: Т1-Т9 постављених уз ивицу 

парковске површине означене у граф. прил. 

Плана и ред. бр. Т10, Т11, Т12, Т19 и Т20 
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постављених уз леву ивицу парковске стазе 

која спаја шеталиште поред Врњачке реке и 

Променаду, а ред. бр. Т13, Т14, Т15, Т16, Т17 

и Т18 постављених у парку преко пута виле 

"Авала", до доношења новог Плана 

распореда места за монтажне објекте, а 

најдаље до регулисања статуса предметне 

локације у складу са Планом Детаљне 

Регулације. 

-У чл.2. (КИОСЦИ, ТЕЗГЕ, ПУЛТОВИ И 

ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ), ЛОКАЦИЈА 

БР.18:''ПРОМЕНАДА  1'', после алинеје: 

 "–1 тезга за продају украсних свећа на 

променади преко пута биоскопа, означена 

ознаком Тус у графичком прилогу Плана.'' 

додаје се алинеја: 

-1 изложбена тезга за лицидерско срце на 

променади преко пута биоскопа, означена 

ознаком Тлс у графичком прилогу Плана.' 
 

Члан 2. 

У чл.11. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈ ЗА 

ПРОДАЈУ КОКИЦА, КЕСТЕНА/ КУКУРУЗА 

И ШЕЋЕРНЕ ВУНЕ), дадаје се став 6: 

Уређаји за печење и продају палачинки - 

локација: 

и алинеја: 

○   локација ''Променада 3'' ('Србија')  –  

једно место, означено као Пл2 у графичком 

прилогу. 
 

Члан 3. 

У чл.12. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА 

ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА И ХЛАДНИХ 

НАПИТАКА),  

у ставу 1. се мењају алинеје:  

○С2 – локација ''Истра и Слобода'' – четири 

места (2 испред јавне чесме на 

променади уз услов да својом опремом 

на заклањју поглед и прилаз ка истој са 

обе стране шеталишта и 2 уз само 

стабло јасена) 

○С8 – локација ''Снежник'' – два места 

и сада гласе: 

○С2 – локација ''Истра и Слобода'' – пет места (2 

испред јавне чесме на променади уз 

услов да својом опремом на заклањју 

поглед и прилаз ка истој са обе стране 

шеталишта, 1 једно поред "Швајцарије" 

уз тезгу СУВ 3 и два на локацији 

"Фонтана" испред моста љубави са 

десне стране) 

○С8 – локација ''Снежник'' – једно место  

У чл.12. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ПРОДАЈУ СЛАДОЛЕДА И ХЛАДНИХ 

НАПИТАКА), брише се став 4: 

Апарат за продају топлих напитака и  еспресо 

кафе (1м2) 

- Тн1-локација „Променада 3  („Србија“)-једно 

место. 

Члан 4. 

  У чл.15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ И СПОРТСКИ ПРО-

ГРАМ),  мења се алинеја у ставу 2. 

"ЛОКАЦИЈА БР. 18: ''ПРОМЕНАДА 1''  

-     На локацији испред баште 'хотела Звезда', 

електричне клацкалице за дечију забаву, 

означено као ПЗ 1 у графичком прилогу Плана. 

и сада гласи: 

-     На локацији испред 'хотела Звезда 2', између 

виле "Авала" и билборда, електричне клацкалице 

за дечију забаву, означено као ПЗ 1 у графичком 

прилогу Плана. 

У чл..15. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ 

ЗА ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ ПРОГРАМ),  

''ЛОКАЦИЈА БР. 2: ''СРБИЈА'', брише се 

став:  

- 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. 
 

Члан 5. 

  Чланови: 18., 19.,  и 20. се мењају и сада 

гласе: 
 

''Члан 18. 

ОПШТИ УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПОСТА-

ВЉАЊЕ  ЛЕТЊИХ  И ЗИМСКИХ БАШТИ 
Летње и зимске баште су објекти 

намењени угоститељској делатности који се 

постављају на јавној површини испред, иза или 

са стране објекта или дела објекта у којој се 

обавља искључиво угоститељска делатност. 

Летња и зимска башта не могу да се поставе 

испред киоска. 

У летњој и зимској башти није 

дозвољено постављање роштиља, ражња и 

сличних неадекватних садржаја. 

 Баште из претходног члана овог Плана 

формирају се искључиво од гарнитура за седење 

(столова и столица), перголе или тенди и 

жардињера (ћупова) са цветним аранжманима, 

на означеној подлози, који се уклањају са места 

локације по истеку одобрења за постављање 

башти. Сви наведени елементи баште 

урачунавају се у укупну површину коју заузима 

башта. 

Члан 19. 

Тенде и перголе из претходног члана се 

могу поставити само на летњим баштама, уз 

услов да се исте не затварају са бочних страна и 

не повезују са објектом, да не заклањају визуре 
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радњи и излога у својој околини, да не ометају 

пролаз пешака и возила комуналних и хитних 

служби (ватрогасци, хитна помоћ...), и за њих 

надлежни Одсек Општинске управе издаје 

посебно решење, односно може се издати уз 

решење о постављању баште. 

Тенде и преголе се могу поставити на 

свим површинама где је предвиђено постављање 

летњих башти, уз прибављање претходне 

сагласности надлежне инспекцијске службе. 

Тенде и перголе не смеју прелазити 

замишљену вертикалну раван одобреног 

простора баште.  

Тенде и перголе морају бити у беж или 

антрацит сивој боји. Изузетно, закупци који 

имају закључен уговор са Општином Врњачка 

Бања на дан ступања на снагу овог Плана, 

обавезују се да до 01.05.2018.године промене 

тенде и перголу у беж или антрацит сивој боји. 
 

Члан 20. 

Посебни услови и правила за формирање 

летњих и зимских башти на јавним површинама: 

- забрањено је формирање баште на уличним 

шахтама инфраструктуре и јавним хидрантима, 

-најмања слободна ширина пешачке стазе уз 

башту мора бити 2,0 м, 

простор летње и зимске баште се може наткрити 

само тендом и перголом, 

- стреха тенде и перголе не може прелазити ван 

закупљеног простора за летње и зимске баште, 

- носива конструкција тенде и перголе је лака 

монтажно-демонтажна конструкција која се 

поставља на покретни сталак који омогућава 

стабилност тенде и перголе или се директно 

причврсти за подлогу, 

- висина стрехе тенде и перголе је мин 2.5 м и не 

сме угрожавати кретање пешака испод или поред 

ње, 

- приликом заузимања јавне површине на датим 

локацијама мора се водити рачуна о постојећој 

инфраструктури, постојећој урбаној опреми и 

зеленилу; није дозвољено њихово измештање и 

уклањање, као и везивање за елементе и опрему 

баште, а нарочито оштећење постојећег 

дрвореда, 

- простор баште се може подићи на монтажни 

дрвени плато или се може поплочати дрвеним 

талпама које су постављене директно на терен, а 

морају имати одговарајући нагиб ради одвођења 

површинских вода, уз услов да корисник након 

истека закупа исту демонтира, а јавну површину 

очисти и врати у првобитно стање, 

- простор баште, уколико је на монтажном 

платоу, мора бити ограђен према ивици због 

денивелације, а у циљу безбедности 

посетилаца, 

- није дозвољено асфалтирање нити бетонирање 

површина за баште, 

- положај баште не сме бити сметња пешачким и 

колским улазима у објекат, 

- на уређеним зеленим површинама се не могу 

постављати столови за баште, већ само на 

изграђеним платоима водећи рачуна о 

несметаном кретању пешака и улазима у 

локале, 

- изузев наведене опреме из овог и чл.19, на 

овим површинама се не може постављати 

друга опрема, 

- површине у оквиру којих се могу постављати 

баште дате су на графичком прилогу Плана. 

У оквиру летњих башти, које заузимају 

50м² и више, предвиђа се могућност постављања 

једне или више витрина за продају сладоледа 

или колача-пецива. У оквиру летњих башта није 

дозвољено постављање покретних тезги, киоска 

и сличних монтажних садржаја.'' 
 

Члан 6. 

Учл.22. (МОНТАЖНИ САДРЖАЈИ ЗА 

ПРОДАЈУ КОКИЦА, КЕСТЕНА/ КУКУРУЗА 

И ШЕЋЕРНЕ ВУНЕ), СТАВ 1. (УРЕЂАЈИ ЗА 

ПРОДАЈУ КОКИЦА-ЛОКАЦИЈА), мењају се 

алинеје:  

○   локација ''Променада 1'' ("Звезда" –

"Слобода")– једно место, означено као К1 у 

графичком прилогу,  

○   локација ''Променада 1'' ('Гоч') – једно 

место, означено као К6 у графичком прилогу, 

  и гласе: 

○   локација ''Променада 1'' ('Гоч')– једно 

место, означено као К1 у графичком прилогу". 

○   локација ''Променада 1'' ('Гоч' поред 

артоније) – једно место, означено као К6 у 

графичком прилогу, 

 У осталом делу текст остаје 

непромењен. 
 

Члан 7. 

-У чл. 23. (ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), у тачки 1. се 

мења алинеја, мења став 3 , додаје још једна 

алинеја и став 4:  

○  Локација ''Променада 1'' (преко преко пута 

хотела ''Парк''); број места: шест (6) са ознаком 

ТСШ1, ТСШ2, ТСШ3, ТСШ4,ТСШ5 и ТСШ6 у 

свему према графичком прилогу плана. 

и гласи: 

○  Локација 1'' (преко преко пута хотела ''Парк''); 

број места: пет (5) са ознаком ТСШ1, ТСШ2, 

ТСШ3, ТСШ4 и ТСШ6 у свему према графичком 

прилогу плана. 
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Мења се став 3: "Могу се користити и за продају 

слика и сувенира на дрвету",  

 и сада гласи: 

"Могу се користити за продају слика". 

додаје се алинеја: 

○  Локација "Звезда 2"; број места: једно (1) са 

ознаком ТСШ5 у свему према графичком 

прилогу плана. 

додаје се став 4: 

"Може се користити и за продају слика и 

сувенира на дрвету" 

-У чл.23.(ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), У ТАЧКИ 3. 

се мења алинеја:  

○Локација ''Променада 1'': број места: два (2) у 

графичком прилогу са ознаком (Хе1) испред 

Јасена и "(Хе2) на променади испред баште 

кафе-а 'Гоч', при чему није дозвољена употреба 

сталака и штандова за продају истих.. 

и гласи: 

○ Локација ''Променада 1'': број места: два (2) у 

графичком прилогу са ознаком (Хе1) испред 

"Швајцарије" и "(Хе2) на променади испред 

баште кафе-а 'Гоч', при чему није дозвољена 

употреба сталака и штандова за продају истих. 

У чл.23. (ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), У ТАЧКИ 4. 

(НАОЧАРЕ), се мења алинеја :  

○Локација "Променада 1"(између тераса хотела 

„Звезда“ и „Слобода“): број места: једно (1) са 

ознаком Нч1  у граф. прилогу, и једно место 

преко пута биоскопа са ознаком Нч2 у граф. 

прилогу,  за продају наочара са сталка, максима-

лно заузеће површине до 1м². 

и гласи: 

○Локација "Променада 1": број места: једно 

место преко пута хотела "Звезда" са ознаком Нч1  

у граф. прилогу, и једно место преко пута 

биоскопа са ознаком Нч2 у граф. прилогу,  за 

продају наочара са сталка, максимално заузеће 

површине до 1м². 

У чл.23. (ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), У ТАЧКИ 5. 

(ФОТОГРАФИЈЕ НА ШОЉАМА И СЛ.),  се 

мења алинеја:  

○ Локација ''Истра и Слобода'': 1 тезга за продају 

сувенира: шоља, магнета, привезака и сл. (ФШ2 

у граф. прилогу), постављена између баште 

хотела „Звезда“ и „Слобода“, заузеће површине 

до 2м². 

 и сада гласи: 

○Локација ''Гоч'': 1 тезга за продају сувенира: 

шоља, магнета, привезака и сл. (ФШ2 у граф. 

прилогу), постављена између баште кафеа "Гоч" 

и инфо пулта Туристичке Организације В. Бања, 

заузеће површине до 2м². 

У чл.23.( ОСТАЛА ОПРЕМА НА 

ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ), У ТАЧКИ 

6. се брише алинеја:  

○ Локација ''Дечије игралиште'' (потес од статуе 

кентаура у Бањском парку до стазе ка јавној 

чесми у Бањском парку); број места: једно (1) 

са ознаком (Ау) у графичком прилогу и 

максималним заузећем површине за 

постављање аутомобила до 10м². 
 

Члан 8. 

 Ова Одлука биће објављена на сајту 

www.vrnjackabanja.gov.rs и огласној табли 

Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 353-137 /17 од 29.6. 2017.године  

  

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

178. 

Скупштина Општине Врњачка Бања, на  

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу чл.20 и чл.32.Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07, 

83/14 и др. закони), чл. 4. Закона о култури 

("Службени гласник Републике Србије", број 

72/2009, 13/2016 и 30/2016), чл. 2. став 1. тачка 

2. и чл. 39. Закона о туризму ("Службени 

гласник Републике Србије", број 36/2009, 

88/2010, 99/2011 и 93/2012) и чл. 36. Статута 

Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16), доноси 

 

ОДЛУКУ  

О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У 

ОБЛАСТИ  КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују  се сталне 

манифестације у области  културе и туризма  од 

значаја за општину Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Општина), које се финансирају или 

суфинансирају из буџета Општине. 
 

Члан 2. 

Сталне манифестације у области културе 

и туризма од значаја за Општину су оне које 
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својим значајем и садржајима афирмишу 

Општину и задовољавају потребе грађана и 

бањских гостију. 
 

Члан 3. 

Сталне манифестације у области културе и 

туризма од значаја за општину Врњачка Бања су:  

1. Фестивал филмског сценарија 

2. Међународни фестивал класичне музике 

„Врњци“ 

3. Међународни врњачки карневал 

4. „Lovefest“-Фестивал електронске музике 

5. „Дани Данила Бате Стојковића“ 

Манифестације се одржавају једном 

годишње на територији општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

  Организатор и суорганизатори манифе-

стација из члана 3. Одлуке су Установа 

„Културни центар“  и Установа ''Туристичка 

организација'' Врњачка Бања,  као јавне установе 

чији је оснивач општина  и које су основане 

између осталог за организовање манифестација у 

области културе и туризма (у даљем тексту: 

Установа). 

Установа координира активности свих 

учесника манифестације, утврђује програм 

манифестације и износ средстава потребних за 

реализацију тог програма (програм и предрачун 

трошкова), одређује место, време и дужину 

трајања манифестације, подноси извештај 

Скупштини општине Врњачка Бања  о одржаној 

манифестацији са извештајем о утрошеним и 

оствареним средствима у року од 60 дана од 

завршетка манифестације, са мишљењем о 

уметничком и културном нивоу програма 

манифестације, посећености, медијској кампањи 

и сл. и врши друге послове везане за одржавање 

манифестације. 
 

Члан 5. 

Средства за одржавање манифестација из 

чл.3. ове Одлуке обезбеђују се  Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања, кроз одобрене 

апропријације  индиректног корисника Установе 

и дефинисана су Планом и програмом Установе, 

на које сагласност даје надлежни орган 

оснивача. 

Поред средстава из става 1. овог члана, 

организатори  обезбеђују средства за одржавање 

манифестације и из других извора, у складу са 

законом. 

Члан 6. 

 Започете активности на реализацији 

манифестација из члана 3. Ове Одлуке наставиће 

се са одредбама ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 020-145/17 од  29.6.2017.године 
  

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

179. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници, одржаној дана 29.6.2017. године, на 

основу  чл. 36. Статута општине Врњачка Бања  

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-

пречишћен текст и 16/14) и Решења Владе 

Републике Србије 05 број 401-10104/2015 од 

19.9.2015.године и Закључка Владе Републике 

Србије 05 бр.46-702/2016 од 28.01.2016.године,  

донела је 
 

О Д Л У К У 

 о измени и допуни Одлуке о приступању  

изградњи "Националног ватерполо тренажног 

центра" у Врњачкој Бањи 
 

Члан 1. 

У  Одлуци о приступању  изградњи 

"Националног ватерполо тренажног центра" у 

Врњачкој Бањи (Сл. лист општине Врњачка Бања“ 

бр. 12/15 и 2/16) члан 3. се мења и гласи:  

''Задужују се Председник општине, 

Општинска управа, Општинска стамбена агенција 

и Установа „Спортски центар“ Врњачка Бања  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 2. 

Даје се сагласност на Одлуку Председника 

општине бр.350-114/17 од 29.05.2017.године   о 

спровођењу Одлуке о приступању  изградњи 

"Националног ватерполо тренажног центра" у 

Врњачкој Бањи. 

 

Члан 3. 

   Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања'', а примењује се од 

29.05.2017.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-141/17 од  29.6.2017.године 
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ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

180. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници, одржаној 

29.6.2017.године, на основу чл.38. став 2.  Закона 

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/16) и члана 36. став 1. тачка 9б. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

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

донела је 
 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ 

ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ''ШУМЕ-ГОЧ'' 

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 

Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања (У 

даљем тексту: ЈП ''Шуме-Гоч''), његове 

надлежности и његов радно правни статус, 

мандат, услови  и поступак за именовање, права 

кандидата и друга питања од значаја за 

спровођење овог поступка. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Члан 2. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

основу чл. 38.Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 15/16) доноси одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за именовање   

директора ЈП ''Шуме-Гоч'', Врњачка Бања, 

ул.Жике Ваљаревића 1, на предлог Општинске 

управе општине Врњачка Бања. 

 На основу чл.24. став 3. Закона о јавним 

предузећима, а у вези са чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 

Скупштина општине врши именовање директора 

јавног предузећа. 
 

НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ СТАТУС 

ДИРЕКТОРА 

Члан 3. 

 Надлежност, послови, права, обавезе и 

одговорности директора ЈП ''Шуме-Гоч'' 

утврђени су Законом о јавним предузећима и 

Одлуком  о оснивању Јавног  предузећа за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

„Шуме-Гоч“  Врњачка Бања, као и другим 

законским и подзаконским прописима који 

регулишу радни однос. 

 Директор заснива радни однос на 

одређено време. 
 

МАНДАТ 

Члан 4. 

 Мандат директора из ове одлуке траје 4 

године. 
 

 УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

Члан 5. 

 Кандидати за  директора јавних 

предузећа морају да  испуњава следеће услове:  

1)  да је пунолетно и пословно 

способно; 

2) да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег интереса 

за чије обављање је основано јавно предузеће; 

3) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким акаде-

мским студијама или специјалистичким струко-

вним студијама и врсту стручне спреме утврђене 

Статутом предузећа 

4) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог става;  

5) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа;  

6) да познаје област корпоративног 

управљања;  

7) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова;  

8) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

9) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци;  

10) да му нису изречене мере безбедности 

у складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
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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  објављују се  у ''Сл.гласнику 

Републике Србије'', и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије. Оглас о јавном конкурсу се 

објављује и  на интернет страници општине 

Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs,  

 

РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ  

Члан 8. 

 Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове одлуке 

се објављују  у  року који не може бити дужи од 8 

дана од дана доношења ове одлуке. 

 Пријаве на јавни конкурс са доказима о 

испуњености услова подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

''Сл.гласнику Републике Србије''.  

 Пријаве на јавни конкурс се поднoсе у 

затвореној коверти Комисији  за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина  Врњачка Бања, Врњачка 

Бања, ул.Крушевачка 17, поштом или преко 

писарнице Општинске управе, са назнаком:  

''За јавни конкурс – за именовање 

директора ЈП ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања. 
 

МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

Члан 9. 

Јавни конкурс за именовање директора 

ЈП ''Шуме-Гоч'' и (у даљем тексту: јавни 

конкурс) спроводи Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних  предузећа 

чији је оснивач општина Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Комисија). 

Стручна оспособљеност, знања и 

вештине: оцењују се у изборном поступку 

увидом у доказе који су приложени уз пријаву 

кандидата и усменим разговором или писаном 

провером са кандидатима који испуњавају 

услове утврђене конкурсом. 

У изборном поступку за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Врњачка Бања, примењује се Уредба о 

мерилима за именовање директора јавних 

предузећа (''Сл.гласник РС'', бр.65/16). 

 

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ 

Члан 10. 

 Комисија ради и одлучује на седницама, 

коју сазива председник Комисије. 

 У случају одсутности или спречености 

председника Комисије, седнице Комисије сазива 

и њима председава најстарији члан Комисије. 

 Комисија ради и одлучује ако седници 

присутвује већина од укупног броја чланова 

Комисије. 

 Комисија одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Комисије. 

 На седници Комисије се води записник, у 

који се обавезно уносе: датум и место 

одржавања, дневни ред, имена присутних и 

одсутних чланова Комисије, све фазе изборног 

поступка, предлози и ставови изнети на седници, 

као и свако издвојено мишљење. 

 Записник потписује председник, односно 

председавајући. 

 Стручне и административно-техничке  

послове за потребе рада Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за стручне послове органа општине. 
 

Члан 11. 

 По истеку рока за подношење пријава на 

конкурс,  заказује се седница, на којој ће се 

евидентирати и прегледати све приспеле пријаве 

и поднети докази. Комисија саставља списак 

кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак. 

Комисија претходно врши проверу: 

 - да ли су пријаве доастављене у року 

који је одређен огласом о јавном конкурсу; 

 - да ли су пријаве разумљиве; 

 - да ли су уз пријаву достављени сви 

докази који су конкурсом тражени. 

 Ако се установи неки од недостатака из 

става 1. овог члана, комисија ће закључком 

одбацити пријаву као неблаговремену, 

неразумљиву или непотпуну. Против закључка, 

није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 12. 

 Комисија сачињава ранг листу кандидата 

сa нajвишe три кaндидaтa кoja су сa нajбoљим 

рeзултaтoм испунилa мeрилa зa избoр дирeктoрa 

jaвнoг прeдузeћa.  

Рaнг листу из стaвa 1. oвoг члaнa и 

зaписник o спрoвeдeнoм избoрнoм пoступку 

Кoмисиja дoстaвљa  Општинској управи 

општине Врњачка Бања.  

Општинска управа  припрeмa прeдлoг 

aктa o имeнoвaњу првoг кaндидaтa сa рaнг листe 

и дoстaвљa гa, рaди усвajaњa Скупштини 

општине Врњачка Бања.  

Aкт o имeнoвaњу дирeктoрa кoнaчaн je.  

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА 

КАНДИДАТА 

Члан 13. 

 Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу спроведеног изборног поступка одлучује 

о именовању директора ЈП ''Шуме-Гоч'' 

доношењем решења о именовању, које се са 

образложењем објављује ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања'', ''Сл.гласнику РС'', и исто се 

доставља именованом лицу и свим кандидатима 

који су учествовали у изборном поступку, а који 

могу вршити увид у документацију у року и под 

условима прописаним законом. 
 

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: 020-146/17 од  29.6.2017.године 

П 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

181. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници, одржаној 

29.6.2017.године, на основу чл.38. став 2.  Закона 

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/16) и члана 36. став 1. тачка 9б. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

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

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА ''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 ''Борјак'' Врњачка Бања (У даљем 

тексту: ЈП ''Борјак''), његове надлежности и 

његов радно правни статус, мандат, услови  и 

поступак за именовање, права кандидата и друга 

питања од значаја за спровођење овог поступка. 
 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Члан 2. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

основу чл. 38.Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 15/16) доноси одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за именовање: 

директора ЈП ''Борјак'',  Врњачка Бања,  ул.Жике 

Ваљаревића 1, на предлог Општинске управе 

општине Врњачка Бања. 

 На основу чл.24. став 3. Закона о јавним 

предузећима, а у вези са чл.32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 

Скупштина општине врши именовање директора 

јавног предузећа. 
 

НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ СТАТУС 

ДИРЕКТОРА 

Члан 3. 

 Надлежност, послови, права, обавезе и 

одговорности директора  ЈП ''Борјак'' утврђени 

су Законом о јавним предузећима и Одлуком   о 

усклађивању Одлуке о оснивању  Јавног 

предузећа за газдовање заштитним шумама 

''Борјак'' Врњачка Бања, којом одлуком је 

основано ЈП ''Борјак'',  као и другим законским и 

подзаконским прописима који регулишу радни 

однос. 

 Директор заснива радни однос на 

одређено време. 
 

МАНДАТ 

Члан 4. 

 Мандат директора из ове одлуке траје 4 

године. 
 

 УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

Члан 5. 

 Кандидати за  директора јавних 

предузећа морају да  испуњава следеће услове:  

1)  да је пунолетно и пословно 

способно; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог става;  

4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа;  
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5) да познаје област корпоративног 

управљања;  

6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
  

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА  

Члан 6. 

 Кандидат за директора подноси 

документа којима се доказује испуњеност услова 

из чл.5. ове одлуке, а што се ближе одређује 

Огласом о  јавном  конкурсу. 
 

ОГЛАС О  ЈАВНОМ  КОНКУРСУ 

Члан 7. 

 Оглас о јавном конкурсу је саставни део 

ове одлуке и  објављују се  у ''Сл.гласнику 

Републике Србије'', и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије. Оглас о јавном конкурсу се 

објављује и  на интернет страници општине 

Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs,  

 

РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ  

Члан 8. 

 Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове одлуке 

се објављују  у  року који не може бити дужи од 8 

дана од дана доношења ове одлуке. 

 Пријаве на јавни конкурс са доказима о 

испуњености услова подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

''Сл.гласнику Републике Србије''.  

 Пријаве на јавни конкурс се поднoсе у 

затвореној коверти Комисији  за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина  Врњачка Бања, Врњачка 

Бања, ул.Крушевачка 17, поштом или преко 

писарнице Општинске управе, са назнаком:  

''За јавни конкурс – за именовање 

директора Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка 

Бања. 
 

МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

Члан 9. 

Јавни конкурси за именовање директора 

ЈП ''Борјак''  (у даљем тексту: јавни конкурс) 

спроводи Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних  предузећа чији је 

оснивач општина Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Комисија). 

Стручна оспособљеност, знања и 

вештине: оцењују се у изборном поступку 

увидом у доказе који су приложени уз пријаву 

кандидата и усменим разговором или писаном 

провером са кандидатима који испуњавају 

услове утврђене конкурсом. 

У изборном поступку за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Врњачка Бања, примењује се Уредба о 

мерилима за именовање директора јавних 

предузећа (''Сл.гласник РС'', бр.65/16). 
 

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ 

Члан 10. 

 Комисија ради и одлучује на седницама, 

коју сазива председник Комисије. 

 У случају одсутности или спречености 

председника Комисије, седнице Комисије сазива 

и њима председава најстарији члан Комисије. 

 Комисија ради и одлучује ако седници 

присутвује већина од укупног броја чланова 

Комисије. 

 Комисија одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Комисије. 

 На седници Комисије се води записник, у 

који се обавезно уносе: датум и место 

одржавања, дневни ред, имена присутних и 

одсутних чланова Комисије, све фазе изборног 

поступка, предлози и ставови изнети на седници, 

као и свако издвојено мишљење. 

 Записник потписује председник, односно 

председавајући. 

 Стручне и административно-техничке  

послове за потребе рада Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за стручне послове органа општине. 
 

Члан 11. 

 По истеку рока за подношење пријава на 

конкурс,  заказује се седница, на којој ће се 

евидентирати и прегледати све приспеле пријаве 

и поднети докази. Комисија саставља списак 

кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак. 

Комисија претходно врши проверу: 

 - да ли су пријаве доастављене у року 

који је одређен огласом о јавном конкурсу; 

 - да ли су пријаве разумљиве; 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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 - да ли су уз пријаву достављени сви 

докази који су конкурсом тражени. 

 Ако се установи неки од недостатака из 

става 1. овог члана, комисија ће закључком 

одбацити пријаву као неблаговремену, 

неразумљиву или непотпуну. Против закључка, 

није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 12. 

 Комисија сачињава ранг листу кандидата 

сa нajвишe три кaндидaтa кoja су сa нajбoљим 

рeзултaтoм испунилa мeрилa зa избoр дирeктoрa 

jaвнoг прeдузeћa.  

Рaнг листу из стaвa 1. oвoг члaнa и 

зaписник o спрoвeдeнoм избoрнoм пoступку 

Кoмисиja дoстaвљa  Општинској управи 

општине Врњачка Бања.  

Општинска управа  припрeмa прeдлoг 

aктa o имeнoвaњу првoг кaндидaтa сa рaнг листe 

и дoстaвљa гa, рaди усвajaњa Скупштини 

општине Врњачка Бања.  

Aкт o имeнoвaњу дирeктoрa кoнaчaн je.  

   

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА 

КАНДИДАТА 

Члан 13. 

 Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу спроведеног изборног поступка одлучује 

о именовању директора ЈП ''Борјак'' доношењем 

решења о именовању, које се са образложењем 

објављује ''Сл.листу општине Врњачка Бања'', 

''Сл.гласнику РС'', и исто се доставља 

именованом лицу и свим кандидатима који су 

учествовали у изборном поступку, а који могу 

вршити увид у документацију у року и под 

условима прописаним законом. 
 

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: 020-147/17 од  29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

182. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници, одржаној 

29.6.2017.године,  на основу члана 36. ст.1. тачка 

32. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-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  
 

О Д Л У К У  

о усвајању Прве измене Програм одржавања, 

заштите, развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и 

изградњи и реконструкцији јавне расвете на 

подручју општине Врњачка Бања за 2017.годину 
 

 1. Усваја се и даје  сагласност на Прве 

измене Програм одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2017.годину, који је 

донео Управни  одбор Општинске стамбене 

агенције одлуком бр.350-1107/17  од 

29.6.2017.године. 

2. Саставни део ове одлуке чине измене  

Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2017.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: 344-280/17 од 29.6.2017.године 

                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

183. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу чл. 45. став 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/2014 

– др. закон и 101/16-др.закон) и  чл.58. став 4. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст), на предлог Председника општине 

Врњачка Бања садржаном у акту бр.020-135/17 

од 21.6.2017.године, донела је  
 

  О  Д  Л  У  К  У   

о радно правном статусу чланова Општинског 

већа општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Чланови Општинског већа општине 

Врњачка Бања: 
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1.Владан Чеперковић и  

2.Никола Трифуновић, обављаће  

функцију члана Општинског већа,  као своју 

сталну функцију, односно бити на сталном раду 

у Општини. 

 Сва права и обавезе из радног односа, 

именовани ће остваривати у оквиру директног 

корисника буџета-Председник општине и 

Општинско веће. 
 

Члан 2. 

 Одбор за административно-мандатна 

питања и нормативна акта, ће сагласно својим 

овлашћењима, донети појединачна акта, којима 

ће се регулисати права и обавезе чланова 

Општинског већа,  која проистичу из ове одлуке, 

с тим да ће иста примењивати добијањем 

сагласности на увећање масе средстава за плате, 

односно извршеног усклађивања акта о 

финансирању. 
 

Члан 3. 

  Ова Одлука ступа на снагу даном  

објављивања у  ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА        

Број:020-135/17  од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

184. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

10. седници одржаној 29.6.2017.године, по 

разматарању Мишљења Комисије за планове у 

вези примене Плана Генералне регулације у 

односу на зону планиране намене –

вишепородично становање за кп.бр.996/10 КО 

Врњачка Бања, а на основу чл.9. Одлуке о 

доношењу плана генералне регулације Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.27/16 и 8/17) и чл. 36. Статута  општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

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

 З А К Љ У Ч А К 

у  вези Мишљења Комисије за планове  

Врњачка Бања у односу на кп.бр. 996/10 К.О. 

Врњачка Бања 
 

1. У поступку разматрања Мишљења Комисије 

за планове бр.350-81/17 од 8.6.2017.године, у 

односу на к.п.бр. 996/10 К.О. Врњачка Бања,  

Скупштина општине је стала на становиште, да 

је  приликом израде коначне верзије  Плана 

генералне регулације Врњачке Бање, у 

текстуалном и графичким прилозима, приликом 

прописивања урбанистичких парамeтара који 

регулишу зоне –вишепородично становање С3+ 

и С3, а имајући у виду да су  параметри за зону 

С3 у односу на нацрт плана измењени, 

предметна парцела  која се налази у зони-

вишепородично становање С3+, издвојена од 

групе осталих парцела исте намене, на који 

начин је стављена у неповољнији положај  у 

погледу прописаних параметрара изградње, па 

Скупштина општине прихвата став Комисије за 

планове из наведеног Мишљења да је дошло до 

уочене грешке,  па се на  предметну парцелу 

имају примењивати параматри зоне-

вишепородично становање С3, као за све 

парцеле у окружењу. 

2. Обавезује се  обрађивач плана-

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања да 

изврши исправку на начин описан у тачки 1.овог 

закључка,   у  Текстуалном  и Графичком 

прилогу Плана генералне регулације и испра-

вљена документа достави надлежној организа-

ционој јединици Општинске управе и Скуп-

штини општине, као доносиоцу планског акта. 

3. Саставни део овог закључка  чини 

Мишљење Комисије за планове бр.350-81/17 од 

8.6.2017.године. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број:350-81/17 од 29.6.2017.године  

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

185. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници, одржаној 

29.6.2017.године, на основу чл.99. став 2. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Статут Месне 

заједнице Отроци 
 

I. 

 Даје се сагласност на Статут Месне 

заједнице Отроци који  је усвојен одлуком  

Савета МЗ Отроци на седници одржаној 
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4.6.2017.године, под бр.2/2017  од 

9.6.2017.године. 

       

II. 

 Ово решење ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења,  а објавиће се у  

''Сл.листу општине Врњчка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 020-118/17  од  29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

186. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници, одржаној 29.6.2017.године, на 

основу  чл.22. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.36. 

ст.1. тачка 9б Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

Одлуку о изменама и допунама  Статута Јавног  

предузећа за превоз путника и транспорт робе   

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 
 

I. 

 Даје се сагласност на  Одлуку о изменама 

и допунама Статута Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе   ''Нови Аутопревоз''  

Врњачка Бања  која је усвојена одлуком 

Надзорног одбора овог предузећа, бр.682/2017  

од 17.3.2017.године. 

       

II. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

доношења,  а објавиће се у  ''Сл.листу општине 

Врњчка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 020-66/17  од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

187. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници, одржаној 29.6.2017.године, на 

основу  чл.22. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.36. 

ст. 1. тачка 9б Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

Статут Јавног  предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања 
 

I. 

 Даје се сагласност на  Статут Јавног 

предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања  који је 

усвојен одлуком Надзорног одбора овог 

предузећа, бр.01-0219  од 12.6.2017.године. 
 

II. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

доношења,  а објавиће се у  ''Сл.листу општине 

Врњчка Бања''. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 020-122/17  од 29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

188. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници, одржаној 

29.6.2017.године, на основу чл.22. став 1. тачка 

8. и став 4.Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/16)   и чл.36.Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

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

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности на  спровођењу 

поступка преноса удела у Једнодомном друштву 

са ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' 

Грачац 

   I. 

 Даје се претходна сагласност на 

спровођењу  поступка преноса удела у висини од 

100% у Једнодомном друштву са ограниченом 

одговорношћу ''Врући извори'' Грачац, чији је 

оснивач Јавно предузеће за обављање 

комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 

Бања, као једини члан Друштва, на Јавно 

предузеће за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања,  у складу са 

чл.175. Закона о привредним друштвима 

(''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон 

и 5/15), a на основу иницијативе која је садржана 

у Одлуци ЈП за обављање комуналних 

делатности ''Бели извор'' о приступању 

спровођења поступка преноса удела у 
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Једнодомном друштву са ограниченом 

одговорношћу ''Врући извори'' Грачац,  коју је 

донео Надзорни одбор овог предузећа, под 

бр.01-2496/17 од 8.6.2017.године и Одлуци 

Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних 

делатности ''Белимарковац'' о прихватању 

иницијативе за пренос удела у Једнодомном 

друштву са ограниченом одговорношћу ''Врући 

извори'' Грачац,  коју је донео Надзорни одбор 

овог предузећа, под бр.01-669 од 

8.6.2017.године. 
 

II. 

 Даје се сагласност на нацрт Уговора о 

преносу удела у Једнодомном друштву са 

ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' 

Грачац, са Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 

Бања, као друштва преносиоца на Јавно 

предузеће за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања, као друштва 

стицаоца, с тим да се чл.7.измени и гласи: 

 ''Врући извори“ д.о.о. Грачац нема 

неизмирене обавезе према Преносиоцу. 

Преносилац удела солидарно одговара са 

стицаоцем удела за обавезе према „Врући 

извори“ д.о.о. Грачац на основу свог 

неуплаћеног односно неунетог улога у основни 

капитал „Врући извори“ д.о.о. Грачац као и 

обавезу додатних уплата у погледу тог удела, 

према стању на дан преноса удела.'' 
 

III. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

доношења,  а објавиће се у  ''Сл.листу општине 

Врњчка Бања''. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-401/17  од  29.6.2017.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

189. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници, одржаној 29.6.2017.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Нови Аутопревоз'' о смањењу основног 

капитала 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања, бр.1739 од 20.6.2017.године, 

којом је основни капитал друштва смањен у 

износу од 178.731.887,30 динара, након чега 

износи-укупан новчани капитал 1.040.190,60 

динара, а неновчани капитал 496.922,10 динара, 

што чини укупни основни капитал друштва у 

износу од 1.537.112,70 динара, а на основу 

Процене капитала коју је извршила Агенција 

''Олимпија'' из Ужица, бр.161/17-10 од 

16.6.2017.године. 

  2. Саставни део овог решења чине  

Одлука и Процена капитала  из тачке 1. овог 

решења. 

 3.Одлука из тачке 1.  овог  решења ступа 

на снагу давањем сагласности, а ово решење ће 

се објавити  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 400-1308/17  од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

190. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници, одржаној 29.6.2017.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈП ''Нови Аутопревоз'' о усвојању  Споразум о 

измирењу овавеза са ППТ-Наменска АД 

Трстеник 
 

1. Даје се сагласност на Одлуку 

Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања, бр.1764/1 од 23.6.2017.године, 

којом је усвојен Споразум о измирењу овавеза са 

ППТ-Наменска АД Трстеник и овлашћен 

директор овог предузећа да потпише наведени 

Споразум. 

2. Даје се сагласност на предлог 

Споразума о измирењу обавеза, који се 

закључује између ЈП за превоз путника и 
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транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања и ППТ-Наменска АД Трстеник. 

  3. Саставни део овог решења чине  

Одлука и предлог Споразума   из тачке 1. и 2. 

овог решења. 

 4.Одлука из тачке 1.  овог  решења ступа 

на снагу давањем сагласности, а ово решење ће 

се објавити  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 400-1319/17 од 29.6.2017.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

191. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 10. седници, одржаној дана   

29.6.2017.године, на основу  чл.59. Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 

15/16), чл. 36.став 1. тачка 9б Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16) и    Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 

2017.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.28/16 и 7/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве измене 

Програма пословања ЈП за за превоз путника 

и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања за 2017.годину 
 

1. Даје се  сагласност на   Прве измене 

Програма пословања  ЈП  за превоз путника и 

транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања за 2017.годину, које је усвојио Надзорни 

одбор ЈП ''Нови Аутопревоз'' одлуком 

бр.1740/2017  од 20.6.2017.године. 

2.  Прве измене Програма пословања ЈП 

''Нови Аутопревоз'' за 2017. годину, ступају  на 

снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1307/17 од  29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

192. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

10. седници, одржаној дана  29.6.2017.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Ребаланса 

Одлуке о  буџету општине Врњачка Бања за 

2017.годину, бр.400-1329/17 од 29.6.2017.године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Прве измене Програма 

пословања Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2017.годину 

  

1.Даје се сагласност на Прве измене 

Програма пословања  Општинске стамбене 

агенције општине Врњачка Бања за 2017.годину, 

који је усвојио Управни одбор ове Агенције 

одлуком бр.350-1106/17  од 29.6.2017.године. 

2. Измене Програма пословања  

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2017.годину ступају на снагу давањем 

ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1323/17 од 29.6.2017.године 

                                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

193. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

10. седници, одржаној дана   29.6.2017.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.28/16 и 

7/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Програма рада 

и Финансијског плана Центра за социјални рад 

Врњачка Бања за 2017.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  измене  

Програм рада и Финанијског плана  Центра за 

социјални рад  Врњачка Бања за 2017.годину, 

које  је усвојио Управни одбор Центра за 

социјални рад одлуком бр.551-67/2017-6 од 

28.2.2017. године. 

2. Обавезује се Центар за социјални рад 

да  изврши усклађивање у II-Табели, стране 20. 
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Програма рада за 2017.годину у смислу 

билансирања и утврђивања реалних трошкова за 

утврђивање поједних права и реализацију услуга 

које ова установа пружа. 

3.  Измене Програма рада и 

Финансијског плана Центра за социјални рад за 

2017. годину, ступају  на снагу давањем ове 

сагласности. 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-547/17 од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

194. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

10. седници, одржаној дана   29.6.2017.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Ребаланса 

Одлуке о  буџету општине Врњачка Бања за 

2017.годину, бр.400-1329/17 од 29.6.2017.године, 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Другу измену Плана и 

програма пословања са програмом опште 

туристичке пропаганде и Четврте измене 

финансијског плана Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања за 2017.годину 

  

1.Даје се сагласност на Другу измену 

Плана и програма рада са  програмом опште 

туристичке пропаганде Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања за 2017.годину, који 

је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 

бр.579/17 од 29.6.2017.године. 

2. Даје се сагласност на Четврте измене 

Финансијског плана Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања за 2017.годину, који 

је усвојио Управни одбор ове установе одлуком 

бр.578/17  од 29.6.2017.године. 

3. Друге измене Плана и програма рада 

са  програмом опште туристичке пропаганде и 

Четврте измене Финансијског плана Туристичке 

организације за 2017.годину, из тачке 1. и 2.  

овог решења  се сматрају  донетим давањем ове 

сагласности. 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1345/17 од 29.6.2017.године 

          

       ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

195. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

10. седници, одржаној дана  29.6.2017.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.28/16 и 

7/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  измене Финансијског 

плана  Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2017.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  измене 

Финансијског плана  Установе Спортски центар  

Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио 

Управни одбор Спортског центра одлуком бр.01-

165/17 од 27.3.2017. године, уз обавезу да се овај 

акт имплементира у Програм рада установе 

Спортски центар. 

2.  Измене Финанисјског плана Установе 

Спортски центар за 2017. годину, ступају на 

снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-809/17 од  29.6.2017.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

196. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

10. седници, одржаној дана  29.6.2017.године, на 

основу  чл. 36.став 1. тачка 9a Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  Ребаланса 

Одлуке о  буџету општине Врњачка Бања за 

2017.годину, бр.400-1329/17 од 29.6.2017.године, 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Друге измене Програма 

рада Установе Спортски центар Врњачка Бања 

за 2017.годину 
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1. Даје се  сагласност на  Друге измене  

Програма рада Установе Спортски центар  

Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио 

Управни одбор Спортског центра одлуком бр.01-

413/17 од 29.6.2017. године, уз обавезу да се овај 

акт имплементира у Програм рада установе 

Спортски центар. 

2.  Друге измене Програма рада Установе 

Спортски центар за 2017. годину, ступају на 

снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-1368/17 од  29.6.2017.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

197. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници, одржаној 29.6.2017.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник ЈП за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 
 

1. Даје се сагласност на Ценовник ЈП за 

газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања, усвојен Одлуком 

Надзорног одбора предузећа бр.01-652/1  од 

15.6.2017.године. 

  2. Саставни део овог решења је Ценовник 

и   одлука из тачке 1. овог решења. 

 3.Ценовник из тачке 1.  овог  решења 

ступа на снагу давањем сагласности, а ово 

решење ће се објавити  у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 38-6/17  од  29.6.2017.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

198. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 10. редовној  седници одржаној дана 

29.6.2017.године,  на основу члана 7. Одлуке о 

установљавању награде Најбољи-најбољем ''Др 

Зорана Ђинђић'' (''Сл.лист општине Краљево'',  

бр.3/03,  14/04 и  ''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.9/13) и члана 36.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист Општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст), доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  Комисије за спровођење поступка 

доделе награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран 

Ђинђић'' 
 

Члан 1. 

 Разрешавају се дужности чланови  

Комисије за спровођење поступка доделе 

награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран Ђинђић'', 

и то: 

1. Дојна Стодић, председник, 

 2. Гордана Бошковић, члан и 

3. Гордана Кнежевић, члан, због истека 

мандата на који су именовани. 
 

Члан 2. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања.'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-155/17 од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

199. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 10. редовној  седници одржаној дана 

29.6.2017.године,  на основу члана 7. Одлуке о 

установљавању награде Најбољи-најбољем ''Др 

Зорана Ђинђић'' (''Сл.лист општине Краљево'',  

бр.3/03,  14/04 и  ''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.9/13) и члана 36.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист Општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16 – пречишћен текст), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

доделе награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран 

Ђинђић'' 
 

Члан 1. 

 У Комисију за спровођење поступка 

доделе награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран 

Ђинђић'', именују се: 

 1. Дане Станојчић, председник, 
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 2. Бранко Милетић, члан и 

 3. Александар Миљаковић, члан. 
 

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да спроводи 

поступак доделе награда најбољем ученику 

основних и једном најбољем ученику средњих 

школа на територији општине Врњачка Бања, 

као и једном најбољем студенту са 

пребивалиштем на територији општине Врњачка 

Бања. 

 Комисија се именује на период од 4 

године. 
 

Члан 3. 

 Чланови Комисије имају право на накнаду 

за рад, у висини од 5% од просечне  зараде у 

привреди Републике, према последњем објављеном 

податку надлежног републичког органа за послове 

статистике, по одржаној седници, под условима 

прописаним  Одлуком о накнадама за рад и путним 

трошковима одборника, чланова Општинског већа и 

чланова радних тела, а на основу евиденције о 

присутности седницама, коју сачињава 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове образовања. 
 

Члан 4. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања.'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-156/17 од 29.6.2017.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

200. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10.седници, одржаној 29.6.2017.године, на 

основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.24. 

став 3., чл.41. и 42. Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.36. тачка 

9б.Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 

Бања 

 

 1. Именује се Небојша Ристић, 

пешадијски официр за директора Јавног 

комуналног предузећа ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања, на период од 4 године. 

 2. Именовано лице је дужно да ступи на 

рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у ''Сл.гласнику Републике 

Србије''. 

 3. Ово решење је коначно. 

 4. Решење објавити у ''Сл.гласнику РС'' и 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. Решење са 

образложењем објављује се на интернет страни 

општине Врњачка Бања 

www.vrnjackabanja.gov.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни  основ  за  доношење  овог  

решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи, којом је прописана 

надлежност Скупштине општине у погледу 

именовања директора јавних предузећа, која 

надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9б. 

Статута општине. Одредбом чл.24.став 2 Закона 

о јавним предузећима, је регулисано да 

директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган 

одређен статутом, на период од 4 године, на 

основу спроведеног јавног конкурса. Одредбама 

чл. 41. и 41. Закона о јавним предузећима, 

регулисан је поступак за именовање директора. 

На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима,  Скупштина општине Врњачка 

Бања донела је Одлуку о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање  директора  Јавног  

комуналног предузећа ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.7/17) и расписала Јавни 

конкурс  број:020-48/17 од 6.3.2017.године,   који  

је  објављен  у  ''Службеном  гласнику  

Републике Србије'',  број  21 од 10.3.2017.године, 

дневним новинама ''Политика'' од 9. марта 

2017.године и на интернет страни  општине  

Врњачка Бања. 

Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за  именовање  директора  Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 

Бања  (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.7/17), у чл.9. ставу 3. прописано је да се у 

изборном поступку за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач општина 

Врњачка Бања, примењује Уредба о мерилима за 

именовање директора јавних предузећа 

(''Сл.гласник РС'', бр.65/16). Овом Уредбом су 

ближе су прописана мерила у изборном 

поступку за именовање директора јавних 

предузећа, као и начин оцењивања стручне 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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оспосебљености, знања и вештина кандидата 

који испуњавају услове за именовање и чије 

пријаве су благовремене и потпуне. 

 Решењем  Скупштине  општине  

Врњачка Бања  број  020-197/16  од  

29.9.2016.године,  које је објављено у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања'',  бр.21/16,   именована  

је  Комисија  за  спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина  Врњачка Бања. 

  На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима, Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање директора  Јавног  

комуналног предузећа ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања,  Комисија  за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Врњачка 

Бања,  је  спровела  јавни  конкурс.  На  основу  

приложене документације, а поступајући по 

чл.40. Закона о јавни предузећима, Комисија је 

на седници од 20.4.2017.године извршила 

преглед пријава по расписаном конкурсу и 

саставила списак кандидата међу којима се 

спроводи изборни поступак, којом приликом је 

констатовано да је пристигла једна пријава од 

стране Небојше Ристића из Врњачке Бање, да је 

иста благовремена и да су приложени сви 

потребни докази, односно да је пријава потпуна 

и да кандидат испуњава услове из јавног 

конкурса,  па је  достављено обавештење 

кандидату о отпочињању изборног поступка. 

Комисија је на седници одржаној 

28.4.2017.години, поступајући по   Уредби ....у 

погледу начина оцењивања стручне 

оспобљености знања и вештина кандидата, 

сачинила Записник о изборном поступку и 

утврдила Ранг листу кандидата  са  бројчано 

исказаним и утврђеним  резултатима. Из 

наведеног записника и утврђене Ранг листе се 

види, Комисија је утврдила да је документација 

коју је поднео кандидат за директора ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'', Небојша Ристић, 

поднета у свему сагласно јавном конкурсу, те да 

иста испуњава услове за бодовање по наведеној 

Уредби..., па је Комисија усменом и писаном 

провером кандидата  уврстила на Ранг листу са 

просечном оценом 2,85. 

 Дана 28.4.2017.године, под бр.020-48/17, 

Комисија за именовања, доставила је Одсеку за 

привреду и друштвене делатности, Записник о 

прегледу пријава по расписаном јавном 

конкурсу са Обавештењем о отпочињању 

изборног поступка за именовање директора ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања од 

20.4.2017.године, Записник о изборном поступку 

и  утврђену Ранг листу кандидата за именовање 

директора јавног предузећа од 28.4.2017.године.  

Општинска уоправа  је на основу достављене 

документације сачинила предлог решења о 

именовању директора и заједно са Ранг листом 

за именовање доставило Скупштини општине 

Врњачка Бања на одлучивање. 

 На  основу  достављане  Ранг листе  

кандидата,  Записника о изборном поступку и  

предлога Решења  о  именовању,   Скупштини  

општине  Врњачка Бања  је  за директора Јавног 

комуналног предузећа ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања именовала  Небојшу 

Ристића, пешадијског официра из Врњачке Бање. 

 У тачки 2. диспозитива  овог Решења 

Скупштина општине Врњачка Бања  је  одлучила  

у  складу  са  чланом  43.  став  1., у тачки 3. у 

складу са чл.41. став 4., а у тачки 4. у складу са 

чл.42. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'',  бр. 15/16). 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети тужба 

Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана од 

дана пријема решења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 020-48/17 од  29.6.2017.године  

Е 

 ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

201. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07),  чл. 35.Закона о култури (''Сл.гласник 

РС'', бр.  71/09, 13/16 и 30/16-испр.),  чл.9.  

Одлуке о оснивању Установе Културни центар 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања''. бр.3/10-пречишћен текст),  чл.36.став 1. 

тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-

пречишћен текст), на  предлог Управног одбора 

Културног центра из одлуке бр.ОУ-661 од 

2.6.2017.године,  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању   директора  Културног центра  

Врњачка Бања 

I 

Именује се Саша Миленковић, дипл. 

менаџер из Врњачке Бање за директора 

Културног центра Врњачка Бања, на период од 4 

године. 



 Страна 38     -   Број  19.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     30.6.2017. године 

  

 
 

II 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања". 
 

О б р а з л о ж е  њ е 

Правни основ за доношење Решења о 

именовању директора Културног центра 

Врњачка Бања, садржан је у одредби члана 

32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр.129/07), као и чл.36.став 1. 

тачка 9а. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-

пречишћен текст), којима је прописано да 

Скупштина општине именује и разрешава 

директоре установа чији је оснивач, као и 

одредби 35. Закона о култури (''Сл.гласник РС'', 

бр.  71/09, 13/16 и 30/16-испр.), којим се ближе 

дефинише поступак за именовање директора 

установе, тако што се директор именује на 

основу претходно спроведеног јавног конкурса 

који расписује и спроводи Управни одбор 

установе, а чл.36.овог закона, се прописује да 

кандидати за директора морају имати високо 

образовање и најмање 5 година искуства у 

струци. 

Такође је чл.9. Одлуке о  Установе 

Културни центар Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања''. бр.3/10-пречишћен 

текст), регулисано да  Скупштина општине 

именује директора установе на основу предлога 

Управног одбора установе. 

Чланом 5а. Одлуке о изменама и 

допунама Статута Установе Културни центар, 

бр.01-231 од 26.3.2017.године, на коју одлуку је 

Скупштина општине Врњачка Бања дала 

сагласност решењем бр.020-36/10 од 

1.7.2010.године, је утврђено да за директора 

установе може бити именовано лице које поред 

општих услова испуњава и посебне услове, да 

има најмање високу стручну спрему, пет година 

радног искуства на пословима културе и 

уметности, да има организационе способности за 

обављање пословодне функције. 

Управни одбор Културног центра 

доставио је Скупштини општине Одлуку о 

избору директора бр.ОУ-661 од 2.6.2017.године, 

којом предлаже Сашу Миленковића за директора 

Културног центра, чији су саставни део 

Образложени  предлог Листе кандидата (У 

даљем тексту: Листе), бр.УО-660 од 

2.6.2017.године и Записник о обављеном 

разговору бр.ОУ-660/1 од 2.6.2017.године, што 

је у складу са чл.35. став 8. Закона о култури, на 

којој Листи је Саша Миленковић, који је једини 

кандидат, на који начин је у погледу рока  

поступљено у складу са истом одредбом закона 

да се у року од 30 дана од дана завршетка јавног 

конкурса оснивачу достави предње наведено. 

Из достављене документације се 

констатује да је Управни одбор Културоног 

центра расписао јавни конкурс за именовање 

директора, који је објављен  17.5.2017.године у 

листу Националне службе за запошљавање 

''Послови'', који је дистрибуиран у   дневном 

листу ''Данас'' од 17.5.2017.године. 

Како је  у року прописаном у конкурсу, 

пријаве поднео 1 кандидат, Саша Миленковић, 

то је  Управни одбор установе, обзиром да 

кандидат испуњава опште и посебне услове из 

конкурса уврстио на Листу кандидата. 

Како предложени кандидат испуњава 

прописане услове  предвиђене чланом 36. Закона 

о култури и чл.5а. Одлуке о изменама и 

допунама Статута Установе Културни центар, то 

је Скупштина општине прихватила да се за 

директора Културног центра именује Саша 

Миленковић, кандидат који је једини увршћен на 

Листи кандидата. 

На основу наведеног, донето је решење 

као у диспозитиву.  
 

Поука о правном леку: Против овог решења 

може се поднети тужба Вишем суду Краљево у 

року од 60 дана од дана пријема овог решења.  

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 020-111/17  од 29.6.2017.године 

                                  

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

202. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), чл.17. Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Сл.гласник РС'', 

бр.52/11),  чл.13. Одлуке о оснивању Установе 

Народна библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

3/10-пречишћен текст) и чл.36. ст.1.тачка 9а 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  ВД директора 

  Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 

Врњачка Бања 

 



 Страна 39     -   Број  19.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     30.6.2017. године 

  

 
 

I 

Разрешава  се Марија Петковић  

дужности ВД директора Народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, на лични 

захтев. 

II 

Ово разрешење подлеже сагласности 

директора Народне библиотеке ''Стефан 

Прововенчани'' у Краљеву,  сходно чл. 17. став 5. 

Закона о библиотечко-информационој делат-

ности (''Сл.гласник РС, бр.52/11). 

 

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: 020-106/17  од  29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

203. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу чл. 17. став 7. Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Сл.гласник РС'', 

бр.52/11),  а у вези са чл. 37. Закона о култури 

(''Сл.гласник РС'', бр.71/09, 13/16 и 30/16-испр.), 

чл.15. Одлуке о оснивању Установе Народна 

библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 3/10-

пречишћен текст) и чл.36. ст.1.тачка 9а Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

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

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. директора Народне библиотеке 

''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 
 

I. 

 Именује се Маја Јанковић, 

дипл.библиотекар-информатичар за вршиоца 

дужности директора Народне библиотеке 

''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања. 

Именована ће дужност в.д. директора 

Народне библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка 

Бања, вршити најдуже до 1 године, односно до 

именовања директора по расписаном јавном 

конкурсу. 

 II. 

 Ово именовање подлеже сагласности 

директора Народне библиотеке ''Стефан 

Прововенчани'' у Краљеву,  сходно чл. 17. став 5. 

Закона о библиотечко-информационој делатн-

ости (''Сл.гласник РС, бр.52/11). 
 

III. 

 Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се  у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

О б р а з л о ж е њ  е 

 Како је вд директору народне библиотеке 

''Др Душан Радић'' Врњачка Бања  престала 

дужност, подношењем оставке, то је сагласно 

чл.17. став 7. Закона о библиотечко-

информационој делатности (''Сл.гласник РС'', 

бр.52/11),  који прописује да се спрoвoђeњe 

кoнкурсa и имeнoвaњe дирeктoрa библиoтeкe, 

имeнoвaњe вршиoцa дужнoсти дирeктoрa, њeгoвe 

нaдлeжнoсти и другo, врши  нa нaчин и пo 

пoступку прoписaним oдрeдбaмa зaкoнa кojим сe 

урeђуje oблaст културe, а да је чл. 37. ставом 

1.Закона о култури (''Сл.гласник РС'', бр. 71/09, 

13/16 и 30/16-испр.), прописано да оснивaч мoжe 

имeнoвaти вршиoцa дужнoсти дирeктoрa 

устaнoвe, бeз прeтхoднo спрoвeдeнoг jaвнoг 

кoнкурсa, у случajу кaдa дирeктoру прeстaнe 

дужнoст прe истeкa мaндaтa, oднoснo кaдa jaвни 

кoнкурс зa дирeктoрa ниje успeo, а да Маја 

Јанквић испуњава услове прописане Статутом 

установе, у погледу стручне спреме и радног 

искуства у области културе, то је Скупштина 

општине Врњачка Бања одлучила као у тачки I 

диспозитива решења. 

 Сходно чл.17.став.5. Закона о 

библиотечко-информационој делатности, којим 

је прописано да нa имeнoвaњe, oднoснo 

рaзрeшeњe дирeктoрa библиoтeкe сaглaснoст 

дaje дирeктoр библиoтeкe кoja oбaвљa мaтичнe 

функциje зa ту библиoтeку, то је одлучено као 

тачки II овог решења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се 

понети тужба Вишем суду у Краљеву у року од 

15 дана од дана пријема решења 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

        Број: 020-151/17  од  29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

204. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 
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чл.17.став 3. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 именовању члана  Надзорног одбора Јавног 

предузећа зa газдовање заштитним шумама  

Врњачке Бање ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања 

      

I 

 Именује се Милан Куч, 

дипл.инг.шумарства за члана  у  Надзорном 

одбору Јавног предузећа за газдовање 

заштитним шумама Врњачке Бање ''Шуме–Гоч'' 

Врњачка Бања, из реда запослених. 
  

II 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

          Број: 020-152/17  од 29.6.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

205. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 

чл.17.став 3. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 именовању члана  Надзорног одбора Јавног 

комуналног  предузећа ''Бањско зеленило и 

чистоћа'' Врњачка Бања 

      

I 

 Именује се Небојша Јевтић, 

дипл.инж.пољ.-агроном   за члана  у  Надзорном 

одбору Јавног комуналног предузећа за  ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања, из реда 

запослених. 

II 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-153/17  од  29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

206. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС', 

бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 

чл.17.став 3. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС",бр.15/16),  и чл.36.став 1. тачка 

9б. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 именовању члана  Надзорног одбора Јавног 

предузећа за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања 

    I 

 Именује се Драгица Гмијовић, 

дипл.инж.орг.наука  за члана  у  Надзорном 

одбору Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности ''Белимарковац'' 

Врњачка Бања, из реда запослених. 

  

II 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 020-154/17  од 29.6.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

207. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу чл. 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.72/09, 52/11, 55/13, 5/15-аут.тумачење, 68/15, 

62/16-одлука УС) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', број 23/16-пречишћен тект), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 

одбора Угоститељско-туристичке школе са 

Домом ученика Врњачка Бања 
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I 

Разрешава се Данило Станковић, 

дужности члана Школског одбора 

Угоститељско-туристичке школе са Домом 

ученика Врњачка Бања, због наступања  услова 

из чл.55. став 3. тачка 4. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник 

РС'', бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут.тумачење, 

68/15, 62/16-одлука УС), обзиром да је 

пoкрeнута инициjaтива зa рaзрeшeњe члaнa 

Школског одбора, испред локалне самоуправе, 

збoг наступања смрти именованог. 
 

II 

 Именује  се Миодраг Поповић за члана  

Школског одбора Угоститељско-туристичке 

школе са Домом ученика Врњачка Бања, испред 

локалне самоуправе. 
 

III 

 Мандат новоизабраног члана траје до 

истека мандата Школског одбора. 
 

IV 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 

V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана донпшења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања.'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 020-120/17 од  29.6.2017.године  
 

   ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

208. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

10. седници одржаној дана 29.6.2017.године, на 

основу чл. 55. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.72/09, 52/11, 55/13, 5/15-аут.тумачење, 68/15, 

62/16-одлука УС) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', број 23/16-пречишћен тект), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 

одбора ОШ ''Бане Миленковић'' Ново Село 
 

I 

Разрешава се Јасмина Алексић, дужности 

члана Школског одбора ОШ ''Бане Миленковић'' 

Ново Село,  због наступања  услова из чл.55. 

став 3. тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.72/09, 52/11, 55/13, 15/15-аут.тумачење, 68/15, 

62/16-одлука УС), односно због престанка 

основа по којем је именована- завршетак 

школовања детета. 
 

II 

 Именују  се Ана Мијатовић за члана 

Школског одбора ОШ ''Бане Миленковић'' Ново 

Село, испред родитеља. 
 

III 

 Мандат новоизабраног  члана траје до 

истека мандата Школског одбора. 
 

IV 

Ово решење је коначно у управном 

поступку. 

V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

        Број: 020-157/17 од 29.6.2017.године  
 

   ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

209. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 10. седници, одржаној дана 29.6.2017.године, 

на основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

(Сл.гласник РС бр. 129/07), чл. 27. Закона о 

јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11, 

88/13 и 105/14), чл.6., 18. и 19. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини у поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда ("Службени 

гласник РС", бр. 24/12, 48/15  и 99/15), чл.8. и чл.48. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања, бр. 16/14, 17/14 и 8/15)  

и чл.36. став 1. тачка 33. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању председника 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини општине 

Врњачка Бања 
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Члан 1. 

 Разрешава се Милош Кнежевић, 

дужности председник Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини општине Врњачка Бања. 

  

Члан 2. 

 Именује се Гордана Кнежевић, 

дипл.правник за председника Комисије за 

спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

 Мандат председника траје до истека 

мандата  Комисије. 
  

            Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

     Број: 020-159/17  од  29.6.2017.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

210. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл.36. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 

129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст)  и чл. 40. и 41. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању заменика председника 

Бањског одбора за питања привреде, 

пољопривреде, заштите животне средине и 

друштвене делатности  Скупштине општине 

Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

 Разрешава се Далибор Милетић, 

дужности зам.председника Бањског одбора за 

питања привреде, пољопривреде, заштите 

животне средине и друштвене делатности  

Скупштине општине Врњачка Бања. 
 

 

Члан 2. 

Именује се Бојан Бежановић за заменика 

председника Бањског одбора за питања 

привреде, пољопривреде, заштите животне 

средине и друштвене делатности  Скупштине 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/16-пречишћен текст и 7/17-Аутентично 

тумачење). 
 

Члан 4. 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-158/17  од  29.6.2017.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

211. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

10. редовној седници одржаној дана 

29.6.2017.године, на основу чл.36. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 

129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 

23/16-пречишћен текст)  и чл. 40. и 41. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст и 7/17-Аутентично тумачење), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  председника Одбора за  

спорт, удружење  и савезе и родну равноправност 

Скупштине општине Врњачка Бања 

 

 

Члан 1. 

Разрешава се Драгиша Тлачинац, 

дужности председника Одбора за  спорт, 

удружење  и савезе и родну равноправност  

Скупштине општине Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

Именује се Ђорђе Трифуновић за 

председника Одбора за  спорт, удружење  и савезе 

и родну равноправност  Скупштине општине 

Врњачка Бања. 
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Члан 3. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 

чл.41. Пословника Скупштине општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/16-пречишћен текст и 7/17-Аутентично 

тумачење). 
 

Члан 4. 

Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-160/17  од  29.6.2017.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Иван Радовић,с.р. 

______________________________________  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

212. 

Општинско већe Општине Врњачка 

Бања, на ванредној седници одржаној дана 

27.06.2017.године, на основу на основу чл.46  

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др.закон), 

члана 13. став 4. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник 

РС“,бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), Одлуке 

о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину 

("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 

28/16 и 7/17)  и члана 59. Статута општине 

Врњачка Бања („Службени лист општине 

Врњачка Бања“ број 23/16 -пречишћен текст), а 

по добијању Решења о давању претходне 

сагласности Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине бр: 320-00-3640/2017-

09 од 16.6.2017. године на предлог измене 

Програма, донело је  
 

ОДЛУКУ  О 

ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 

2017.ГОДИНУ    

                                                                                                      

Члан 1. 

 У Табеларном приказу планираних мера 

и финансијских средстава, Програма мера 

подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине 

Врњачка Бања за 2017. годину, бр.320-9/17 од 

01.06.2017.године, у " табели 2. - 101. Мере 

руралног развоја - 101 Инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава у 

тачки 2. Управљање ризицима, на позицији 

104.1 Улагање у заштиту од елементарних 

непогода, неповољних климатских прилика и 

катастрофалних догађаја", мења се износ  

386.129,03 динара износом 886.129,03 динара. 
 

Члан 2. 

 У табеларном приказу планираних мера и 

финансијских средстава у "табели 6. Табеларни 

приказ планираних финансијских средстава", 

врши се измена у укупном износу средстава из 

буџета општине Врњачка Бања планираних за 

реализацију Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја (без пренетих обавеза) тако да 

ће уместо 3.500.000,00 динара стајати 

4.000.000,00 динара.  
 

Члан 3. 

 У делу II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

у "тачки 2.3. Назив и шифра мере: 

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА - Улагање у 

заштиту од елементарних непогода, 

неповољних климатских прилика и 

катастрофалних догађаја - 104.1.  и Осигурање 

усева, плодова, вишегодишњих засада, 

расадника и животиња - 104.3.", додаје се: 

- на крају првог става у тачки 2.3.1. 

Образложење, реченица која гласи: „Такође, 

општинска управа општина Врњачка Бања у 

циљу заштите биљне производње од 

елементарних непогода на територији општине 

има у плану и набавку противградних ракета“. 
 

Члан 4. 

 У "тачки 2.3.11. Индикатори/показатељи" 

под редним бројем  1 у табели  додаје се  текст: „и 

број набављених противградних ракета“. 
 

Члан 5. 

Остали делови програма остају непромењени. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

    Број: 400-1150/17 од 27.6.2017.године 

                                                                               

                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 

213. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

20.06.2017. године, на основу основу Закона о 
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буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 142/2014, 

68/2015 - др. зaкoн 103/2015 и 99/2016), члана 24 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2017.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

28/16 и 7/17), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана  33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09) и Закључка Општинског већа 

бр:400-1299/17 од 20.06.2017.г.,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 28/16 и 7/17) 

у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  1.680.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.05. Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 1502 

развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге. За  

наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:400-

1299/17 од 20.06.2017.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1299/17 од 19.06.2017.г. на име недостајућих 

средстава за  реализацију "Moto rock festa". 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

 Обавезује се Установа Туристичка организација 

да посебно евидентира промене по овом решењу, 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1299/17 од 20.06.2017.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

214. 

 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44 Закона о локалној самоуправи („Сл. 

Гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 

101/16- др.закон), чл. 56 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст) и Уговора о 

сарадњи Комесаријата и Општине  бр.110-138/17 

од 21.4.2017.год. заведен код Комесаријата бр.9-

9/572 од 21.4.2017.године, доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор корисника 

према Уговору о сарадњи Комесаријата и 

Општине на реализацији помоћи за побољшање 

услова становања интерно расељених лица док 

су у расељеништу кроз доделу помоћи при 

куповини сеоских кућа са окућницом и додатне 

помоћи намењене за грађевински материјал за 

поправку или адптацију предметне сеоске куће 

са окућницом на територији општине Врњачка 

Бања  
 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 

према Уговору о сарадњи Комесаријата и 

Општине у циљу пружања помоћи за доделу 

средстава за побољшање услова становања 

интерно расељених лица док су у расељеништу 

кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа 
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са окућницом и додатне помоћи намењене за 

грађевински материјал за поправку или 

адптацију предметне сеоске куће са окућницом 

на територији општине Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Комисија), у следећем саставу: 

1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 

Комисије; 

2.  Александар Миљаковић, повереник за избе-

глице и расељена лица, заменик председника; 

3.  Саша Радисављевић, секретар СО, члан; 

4.  Сузана Црноглавац, Одсек за локални 

економски развој и инвестиције замена члана; 

5.  Гордана Узуновић, Одсек за локалну пореску 

администрацију, члан: 

6.  Наташа Стојадиновић, запослена у ОО Црве-

ног крста Врњачка Бања, замена члана; 

7.  Светлана Вукчевић, Општинска стамбена 

агенција, члан; 

8.  Сандра Боровић, замена члана; 

9.  Драга Трнинић, представник Комесаријата, 

члан; 

10. Оливера Николић, представник Комеса-

ријата, замена члана. 
 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који мора бити усклађен са 

предлогом правилника о раду комисије 

објављеном на интернет страници Комесаријата 

www.kirs.gov.rs и да садржи:  

- поступак рада Комисије,  

- поступак објављивања јавног позива 

за избор Корисника, 

- документацију потребну за учешће на 

јавном позиву за избор Корисника,  

- услове и мерила за избор Корисника,  

- поступак израде и оглашавања 

предлога листе Корисника,  

- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом,  

- поступак израде и оглашавања 

коначне листе Корисника, 

- -одлуку о додели помоћи при 

куповини сеоске куће са окућицом и 

додатн епомоћи у грађевинском 

материјалу з апредметну сеоску кућу, 

- друга питања од значаја за рад 

Комисије и избор корисника.   
 

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одсек за 

буџет и  финансије Општинске управе општине 

Врњачка Бања. 
 

 

 

Члан 4. 

 Комисија  по обављеном задатку из члана 

2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 

достави Председнику Општине.  
 

Члан 5. 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се 

посебним решењем. 
 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-148/17 од 26.06.2017.год 

 

                                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

    Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
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