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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА IX – БРОЈ 21 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
311.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл. 19.
Закона о легализацији објеката ("Сл.
гласник РС", бр 95/2013), чл. 32 тачке 5.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр. 129/07) и 36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања", бр. 1/13 - пречишћен
текст), донела
ОДЛУКУ
о условима и начину прибављања
документације у поступцима легализације
објеката
Члан 1
Овом одлуком се ближе уређују
права и обавезе уговарача у вези садржине
уговора и анекса уговора о уређењу
међусобних односа у погледу прибављања
документације прописане Законом о
легализацији објеката ("Сл. гласник РС", бр
95/2013).
Члан 2
Уговор и анекс уговора о уређивању
међусобних односа у погледу прибављања
прописане документације у поступцима
легализације
закључује
власник/сувласници одн. држалац/судржаоци
објекта, одн. земљишта, (у даљем тексту:
властодавац)
и Председник Општине
Врњачка Бања ( у даљем тексту: Општина)
и исти се односи на следеће:
-подношење захтева Дирекцији за планирање и изградњу ЈП Општини Врњачка
Бања, одн.другој овлашћеној организацији,
за геодетско снимање објекта и РГЗ-у за
уцртавање објекта на катастарским подлогама, уз прибављање копије плана након
уцртавања објекта, захтева за упис права
својине објекту у складу са Законом о
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посебним условима уписа права својине на
нелегалним објектима;
-подношење
захтева
организационој
јединици надлежној за имовинско-правне
послове ради конверзије права коришћења
у право својине, у складу са законом;
-подношење захтева за израду пројеката
парцелације и препарцелације;
-подношење захтева јавним предузећима и
установама за прибављање услова и
сагласности;
-прибављање техничке документације –
пројекта изведеног стања, коју израђује
Дирекција за планирање и изградњу ЈП
Општини Врњачка Бања, одн.друга
овлашћена организација;
-подношење свих других захтева, који се
нису могли предвидети у моменту закључења уговора, а који захтеви се не односе на
решавање спорних права на непокретностима, већ се ради у управној ствари где
постоји сагласност свих легитимисаних
страна.
Неће се уговарати извршење оних
послова и прибављање оне документације
која није примерена за обављање од стране
Општине, а што се посебно односи на
расправу заоставштине, деобу имовине у
ванпарничним поступцима пред судом, а
посебно на вођење парничних поступака у
вези својинских права на објекту или
земљишту.
Члан 3
Уговором из чл.2. ове Одлуке
регулише се начин и рок прибављања
прописане документације, обим и врста
документације, средства обезбеђења и
висина депозита коју је обавезан да положи
властодавац и начин плаћања.
Анексом уговора се прецизира
висина укупних и коначних стварних
трошкова и рок плаћања истих. Саставни
део анекса уговора је коначни обрачун
трошкова.
Депозит се уплаћује у готовом
новцу, а висина се одређује споразумно у
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сваком појединачном случају у зависности
од предвиђених трошкова.
Члан 4
Уговор из чл.2.ове Одлуке се може
раскинути у случају постојања било које
неотклоњиве сметње, која не зависи од
воље и предузетих радњи надлежног
органа општине, а које се нису могле
предвидети у моменту закључења уговора,
а настале трошкове до момента раскида
уговора сноси властодавац.
Уговор се може раскинути и на
захтев властодавца у оправданим случајевима (тежа болест, смрт члана породице и
сл.), а настале трошкове до момента раскида уговора сноси властодавац.
Члан 5
Уговарачи су сагласни да у случају
неизмирења обавезе властодавца до 10-ог у
месецу за претходни месец, а на основу
извештаја одељења надлежног за финансије, Општина има право једностраног
раскида уговора и намирење дуга судским
путем.
Члан 6
Властодавац је дужан да омогући
Општини приступ земљишту и објекту који
је предмет легализације ради потребних
радњи снимања, мерења и фотографисања.
Члан 7
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о условима и
начину прибављања документације прописане Законом о планирању и изградњи у
поступцима легализације са моделом
предговора и уговора ''Сл.лист Општине
Врњачка Бања'' бр.6/11.
Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр: 351-543/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
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312.
Скупштина општине Врњачка Бања је
на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл.3. Закона
о избеглицама („Сл. гласник РС“, бр.18/90,
„Сл. лист СРЈ“, бр.42/02- одлука СУС), чл.32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр.129/07), чл.5. Одлуке о приступању
изградњи станова на локацији „Дубоки
поток“ у Врњачкој Бањи („Сл. лист општине
Врњачка Бања“ бр.9/13-пречишћен текст),
Стамбене стратегије општине Врњачка Бања
2013-2018., која је усвојена Одлуком СО
Врњачка
Бања
бр.350-32/13
од
21.06.2013.године и чл.36. Статута Општине
(„Службени лист Општине Врњачка Бања“,
бр. 1/13), донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању потреба за решавање
стамбених потреба избеглица
на територији Општине Врњачка Бања
Члан 1
Овом Одлуком утврђује се да на
територији Општине Врњачка Бања (у
даљем тексту: Општина) постоји потреба за
решавањем стамбених питања избеглица са
боравиштем/пребивалиштем у Општини, те
да је за ту сврху потребно обезбедити:
- 24 стамбених јединица (социјално
становање у заштићеним условима,
стамбене јединице за закуп и купопродају
или монтажне куће за породице које немају
плац у власништву, као вид стамбеног
решења);
- 15 сеоских кућа са окућницом;
-45 грантова грађевинског материјала за започете, а недовршене објекте и
адаптацију старих стамбених објеката;
-5 монтажних кућа (за кориснике
који имају плац у власништву).
Члан 2
За решавање стамбених потреба
избеглица на територији Општине, за које
ће бити обезбеђен смештај у објектима за
социјално становање у заштићеним условима, у складу са Одлуком о приступању
изградњи станова на локацији „Дубоки
поток“ у Врњачкој Бањи (''Сл. лист
општине
Врњачка
Бања'',
бр.9/13пречишћен текст), на земљишту које је у
јавној својини Општине, на К.П. 248/4,
248/5, 248/6, К. О. Врњачка Бања, или
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напуштеним објектима, започетим, а недовршеним објекатима, и сл.

општине Врњачка Бања'',
пречишћен текст), донела је

Члан 3
Општина ће за реализацију решења
стамбених питања избеглица, у складу са
потребама утврђеним на основу анкетирања, у буџету Општине обезбедити
средства за подршку реализацији наведеног
пројекта за 2014. годину у износу од око
5.000.000,00 динара на позицији финансирање пројеката, док ће се за наредне године
процена потребних финансијских средстава
утврђивати крајем календарске године.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМ

Члан 4
У прилогу ове Одлуке, као њен
саставни део је База података о избеглицама, са личним подацима о избеглим
лицима и члановима њихових породичних
домаћинстава, прикупљени од стране
повереника за избеглице општине Врњачка
Бања, који се као нарочито осетљиви
подаци, имају чувати у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.
Члан 5
Обавезује се повереник за избеглице
општине Врњачка Бања и Општинска
стамбена агенција Општине да координирају рад између Општине и Комесаријата за
избеглице.
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр: 400-2922/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

313.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл.146.
Закона
о
планирању
и
изградњи
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11,
121/12, Одлука УС 42/13, 50/13) и чл.36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист

бр.

1/13-

Члан 1
У Одлуци о монтажним објектима
(''Сл.лист
Општине Врњачка Бања''
бр.15/10, 6/11, 22/12) у чл.2.ст. 1. додаје се
тачка 6), који гласи:
''6) ''објекти у функцији туристичке
сигнализације'': туристички инфо-пултови
и сл.''
Члан 2
У члану 7.ст.3. у тачки 7. брише се
текст: ''са даном достављања понуде.''
Члан 3
У чл.14.ст.1.број ''8'' мења се бројем
''15''.
У чл.17.ст.1.број ''8'' мења се бројем
''15''.
Члан 4
Додаје се чл.18. који гласи:
''Површина јавне намене испред
пословног простора може се дати на
привремено коришћење непосредном погодбом власнику, одн. закупцу пословног
простора ради постављања опреме за излагање робе, која је у промету у пословном
простору.
Када постоји више власника, одн.
закупаца пословног простора, површина
јавне намене за постављање опреме за
излагање робе ће се дати на коришћење
сразмерно површини пословног простора
коју власници, одн.закупци користе.
Опрема за излагање робе се поставља тако да обезбеди сигурност корисника
и пролазника, и да омогући несметано
кретање пешака, особа са посебним
потребама и возила комуналних и хитних
служби, уз претходно прибављено мишљење надлежне инспекције.''
Члан 5
Члан 26. се мења и гласи:
'' Одобрење за постављање мањег
монтажног објекта престаје да важи у
случају раскида уговора.''
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Члан 6
У члану 29. брише се став 4., а став
5. постаје став 4.
Члан 7
У члану 33.ст. 1. додаје се алинеја 9
која гласи:''-доказ о измирењу обавезе
плаћања закупа површине јавне намене за
претходни период'', а алинеја 9 постаје
алинеја 10.
Члан 8
Чл.42. се мења и гласи:
''Одредбе ове Одлуке се не
примењују на одржавање манифестација,
промоција, презентација, сајмова, вашара,
културних и других свечаности, на
локацијама ван Плана општег распореда
мањих монтажних објеката, у којим
случајевима одлучује Председник Општине
Врњачка Бања, уз претходно прибављено
мишљење Комисије Општинског већа о
висини накнаде за коришћење површине
јавне намене.''
Члан 9
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр: 350-567/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

314.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу члана 32.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'',
број 129 /07), чл.36. ст.1. тачка 1. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
приступању изради Локалне стратегије
пољопривреде и руралног развоја општине
Врњачка Бања 2013-2023.
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Члан 1
Овом одлуком се мења назив
Одлуке о приступању изради Стратегије
пољопривреде и руралног развоја општине
Врњачка Бања 2013-2023. (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 6/13) и гласи:
''Одлука о приступању изради Стратегије
пољопривреде и руралног развоја општине
Врњачка Бања 2014-2024.''
Члан 2
У чл. 3. став 1. се мења и гласи: ''Рок
за израду документа из члана 1. ове одлуке
је 31.3.2014. године''.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Сл листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр: 9-1226/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

315.
Скупштина општине Врњачка Бања је
на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу члана 9.
Закона
о
комуналним
делатностима
(„Сл.гласник РС“, бр.88/11) и члана 105., а у
вези са чл.70. Пословника Скупштине
општине Врњачка Бања („Службени лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/13пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ

о изменама и допунама одлуке о условима
за држање, хватање и збрињавање
напуштених паса и мачака
Члан 1
У Одлуци о условима за држање,
хватање и збрињавање напуштених паса и
мачака (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.20/08 и 7/10-др.одлука), у чл.7., после
става 4., додају се став 5. и 6. који гласе:
„На
подручјима урбанизованог и
неурбанизованог дела месних заједница, у
једном објекту породичног становања, могу
се држати пси и мачке под истим условима
из става 1., овог члана.
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Власници одгајивачница паса и
мачака, морају држати псе и мачке под
условима прописаним законом и подзаконским актима, који регулише ову материју.“
Члан 2
Чл.28. се мења и гласи:
''Послови смештаја паса и мачака у
прихватилиште поверавају се јавном комуналном предузећу чији је оснивач општина.
У случају да јавно комунално
предузеће чији је оснивач општина не
испуњава услове за смештај паса и мачака у
прихватилиште, општина може ове послове
поверити предузећу или предузетнику који
испуњава за то законом прописане услове, по
поступку који је прописан Законом о
комуналним делатностима.
Сагласност за склапање уговора којим
се ближе уређују, у складу са законом и овом
Одлуком, услови обављања ове комуналне
делатности од општег локалног интереса,
даје Општинско веће општине Врњачка
Бања.''
Члан 3
У чл 33. после става 1., додају се
ставови 2. и 3, који гласе :
''У случају да јавно комунално
предузеће чији је оснивач општина не испуњава услове за хватање, одузимање и нешкодљиво уклањање паса и мачака, општина
може ове послове поверити предузећу или
предузетнику који испуњава за то законом
прописане услове, по поступку који је прописан Законом о комуналним делатностима.
Сагласност за склапање уговора којим
се ближе уређују , у складу са законом и
овом Одлуком, услови обављања ових
комуналних делатности од општег локалног
интереса, даје Општинско веће општине
Врњачка Бања.''
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл. листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр: 9-1228/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________
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316.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл.13. и
13a Закона о здравственој заштити
(''Сл.гласник РС'', бр. 17/05, 72/09-др.закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13), чл. 8.
Одлуке о преузимању оснивачких права
над Домом здравља ''Др Никола Џамић''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.8/06 и 5/07) и чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма заштите за поједине
категорије становништва на подручју
општине Врњачка Бања
1. Усваја се Програм заштите за
поједине
категорије
становништва
на
подручју општине Врњачка Бања који је
донео Управни одбор Дома здравља ''Др
Никола Џамић'' Врњачка Бања, одлуком
бр.2682-2013 од 8.11.2013.године.
2. Саставни део ове одлуке чини
Програм заштите за поједине категорије
становништва на подручју општине
Врњачка Бања из тачке 1. ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог
дана од дана објављивања у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања'', а примењује се од
1.1.2013.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2603/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_______________________________________

317.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл.60.
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник
РС'', бр.119/12), чл.27. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за превоз путника и
транспорт
робе
''Нови
Аутопревоз''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.6/13 и 7/13) и чл.36.Статута
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општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Одлуку о приступању спровођења поступка
статусне промене Јавног предузећа за
превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Одлуку о
приступању спровођења поступка статусне
промене Јавног предузећа за превоз путника и
транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка
Бања коју је донео Надзорни одбор овог
предузећа, под бр.048/13 од 11.12.2013.године.
II.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњчка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-1305/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

318.
Скупштина општине Врњачка
Бања је на 15. редовној седници одржаној
дана 24.12.2013.године, која је наставак
седнице од 18.12.2013.године, а на основу
чл. 9. Закона о јавним агенцијама („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2005 и 81/2005 – испр.)
и чл.36. став 1. тачка 9. Статута Општине
Врњачка Бања (''Сл- лист општине
Врњачка Бања'', бр 1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на промене
делатности Општинске стамбене Агенције
1. Даје се сагласност на Одлуку
Управног одбора Општинске стамбене
Агенције бр.350-57/13 од 15.10.2013.године
и прихвата предлог да се у Одлуци о
оснивању Општинске стамбене агенције
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
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бр22/12), у одредбама којима се одређују
делатности ове Агенције, додају алинеје:
- 8121 услуге редовног чишћења
зграда и
- 8122 услуге осталог чишћења
зграда и опреме.
2. Задужује се секретар Скупштине
општине да сачини пречишћен текст
Одлуке о оснивању Општинске стамбене
агенције, полазећи од овог решења, Одлуке
о оснивању Општинске стамбене агенције
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр.22/12) и закључка о правно-техничкој
редакцији, одн. исправци ове одлуке бр.9737/12 од 21.1.2013.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр: 9-1227/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

319.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак
седнице од 18.12.2013.године, на основу
чл.11. Одлуке о оснивању Фонда за
унапређење пољопривреде и рурални
развој општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.8/13)
и
чл.36.Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/13-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правила Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине
Врњачка Бања
I.
Даје се сагласност на Правила
Фонда за унапређење пољопривреде и
рурални развој општине Врњачка Бања са
закључком Управног одбора Фонда бр.
400-2560/13 од 21.11.2013.године.
II.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњчка Бања''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2923/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

320.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу 42. Закона
о правима пацијената (,,Службени гласник
РС'' број 45/13), чл.2. Одлуке о образовању
Савета за здравље за територију општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.19/13), чл.36. и 40. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Врњачка Бања", бр.1/13-пречишћен текст)
и чл.38. Пословника Скупштине општине
Врњачка Бања, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
Образује се Савет за здравље
општине Врњачка Бања, као посебно радно
тело Скупштине општине Врњачка Бања.
Члан 2
Савет за здравље се образује у
следећем саставу:
1. Др Душан Купрешак, председник,
испред лок.самоуправе
2. Илија Дабетић, зам.председника, испред
лк.самоуправе
3. Др Јелена Дишовић-Ђукић, из реда Дома
здравља
4. Срђан Станковић, из реда Специјалне
болнице ''Меркур''
5. Др Вања Балшић, из реда Спец.болнице
за интерне болести
6. Весна Бонџић, представник удружења
грађана из реда пацијената
7.Споменка Миликић, из реда Републичког
фонда за здравствено осигурање- Филијала
Краљево.
Члан 3
Задаци савета су да:
1. прати и координира рад установа
примарне здравствене заштите;
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2.унапређује
приступачност
и
уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији општине
Врњачка Бања;
3.предлаже и предузима мере са
крајњим циљем унапређења ефикасности
рада примарних здравствених установа и
предузима и друге активности у циљу
унапређења система примарне здравствене
заштите и здравља становника;
4.подстиче сарадњу свих здравствених установа на територији општине
Врњачка Бања;
5.прати здравствено стање становништва општине Врњачка Бања;
6.утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом спровођењу;
7.унапређује односе са републичким
и регионалним институцијама, установама
и организацијама;
8. разматра приговоре о повреди
појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и
чињеница;
9. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача
приватне праксе на коју се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке;
10. разматра извештаје Саветника
пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине Врњачка
Бања и предлаже мере за заштиту и
промоцију права пацијената;
11. подноси годишњи извештај о
свом раду и предузетим мерама за заштиту
права пацијената организационој јединици
општинске управе општине Врњачка Бања,
надлежној за област здравствене заштите,
Скупштини општине Врњачка Бања и
министру надлежном за послове здравља;
12. доставља годишњи извештај о
свом раду Заштитнику грађана у циљу
информисања и сарадње.
Члан 4
Мандат Савета траје 4 године.
Мандат
председника,
заменика
председника и члана Савета може престати
и пре истека рока, подношењем оставке
или разрешењем.
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Члан 5
Савет за здравље обавља послове и
задатке у складу и на начин утврђен
одредбама Пословника о раду Скупштине
општине Врњачка Бања
и одредбама
Пословника о раду Савета за здравље.

Члан 6
Председник, заменик председника и
чланови Савета, имају право на накнаду за
рад, у складу са Одлуком о накнадама за
рад одборника, чланова Општинског већа и
чланова радних тела.
Члан 7
Стручне
и
административнотехничке послове за потребе Савета,
обавља организациона јединица општинске
управе општине Врњачка Бања, надлежна
за област здравствене заштите.
Члан 8
Ово решење ступа на снагу 8-ог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-238/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
________________________________________

321.
Скупштина општине Врњачка Бања је
на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл.54. и 55.
Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 52/11
и 55/13) и чл.36. Статута општине Врњачка
Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”,
број 1/13-пречишћен тект), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ "Бранко Радичевић"
Вранеши
I

Разрешава се Мирослав ГочанинШило дужности члана Школског одбора
ОШ “Бранко Радичевић“ Вранеши, испред
локалне самоуправе, због наступања услова
из чл.54.став 11. тачка 2) Закона о основама
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система
образовања
и
васпитања
(“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 52/11 и 55/13),
обзиром да именовани има дете које је
ученик ове школе.
Именује се Горан Лисинац за члана
Школског одбора ОШ “Бранко Радичевић“
Вранеши, испред локалне самоуправе.
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Школског одбора.
II
Ово решење је коначно у управном
поступку.
III
Ово решење ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у “Сл.листу општине Врњачка
Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-231/13 од 24.12.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
______________________________________

322.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 15. редовној седници одржаној дана
24.12.2013.године, која је наставак седнице
од 18.12.2013.године, на основу чл.14. став
1.-5. Закона о локалним изборима
("Сл.гласник РС",број 129/07, 34/10-одлука
УС и 54/11) и чл.36. ст.1. тачка 16а Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Врњачка Бања", бр.1/13-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Општинске изборне комисије за избор
одборника Скупштине општине Врњачка
Бања
I
Разрешава се Јован Црномарковић,
дужности члана Општинске изборне
комисије за избор одборника Скупштине
општине Врњачка Бања.
II
Именује се Раде Ћурчић за члана
Општинске изборне комисије за избор
одборника Скупштине општине Врњачка
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Бања, испред Одборничке групе Демократске странке.
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: 020-237/13 од 24.12.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_________________________________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
323.
Oпштинско веће општине Врњачка Бања
на телефонској седници, одржаној дана
25.12.2013.године
на
основу
члана
69.Закона
о
буџетском
систему
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
108/13), члана 24. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2013.године
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.22/12, 4/13, 13/13, 18/13 и 20/13), члана
59.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13-пречишћен текст), и члана 33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2013.г.
(«Службени лист општине Врњачка
Бања»,бр.22/12, 4/13, 13/13, 18/13 и 20/13) у
оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска

27.12.2013. године

резерва одобравају се средства у укупном
износу од 20.000,00 динара у разделу 5. ПУ
„Радост“, функционална класификација
911, економска класификација 414. назив
апрорпијације
Социјална
давања
запосленима. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана апропријација 414.
Социјална давања запосленима.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се по захтеву ПУ „Радост“ бр. 400-2862/13
од 19.12.2013.г.год, а по достављеном
мишљењу Одељења за финансије, локалне
јавне приходе и привреду бр. 400-2862/13
од 24.12.2013.године.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе и ПУ „Радост“ . Обавезује се
Установа ПУ „Радост“ Врњачка Бања да у
року од 5 дана по реализацији одобрених
средствава Одељења за финансије, локалне
јавне приходе и привреду достави Извештај
о реализацији одобрених средстава са
одговарајућом финансијском документацијом којом се потврђује трошење
одобрених буџетских средстава.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу
Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број 400-2862/13 од 25.12.2013.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
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САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
311. Одлука о условима и начину прибављања документације
у поступцима легализације објеката................................................................
312. Одлука о утврђивању потребе за решавање стамбених
потреба избеглица на територији општине Врњачка Бања.......................
313. Одлука о изменама и допунама Одлуке о монтажним објектима......
314. Одлука о изменама и допунама Одлуке о приступању изради
Локалне стратегије пољопривреде и руралног развоја
општине Врњачка Бања 2013-2023...................................................................
315. Одлука о изменама и допунамa Одлуке о условима за
држање, хватање и збрињавање напуштених паса и мачака.......................
316. Одлука о усвајању Програм здравствене заштите за поједине
категорије становништва на подручју општине Врњачка Бања.............
317. Решење о давању сагласности на Одлуку п приступању спровођења
поступка статусне промене ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања........
318. Решење о давању сагласности на промене делатности
Општинске стамбене агенције...........................................................................
319. Решење о давању сагласности на Правила Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања...........................
320. Решење о образовању Савета за здравље општине Врњачка Бања....
321. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора
ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши....................................................................
322. Решење о разрешењу и именовању члана Општинске изборне
Комисије за избор одборника Скупштине општине Врњачка Бања...........
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
323. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.........................
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