
 ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 22.редовне  седнице Скупштине општине Врњачка Бања,  која је одржана дана 27.3.2019. године, у 

великој сали Скупштине општине са почетком у 10  часова. 

 Овај извод из записника сачињен је у складу са чл. 81. Пословника  Скупштине општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст) уз напомену да је ток 

седнице сниман коришћењем компјутерске технике путем бележења тонског записа на хард диску 

који се чува трајно и који представља оригинални записник са седнице. 

На почетку седнице је утврђено  да од укупно 25 одборника седници  присуствује 21 

одборник, и то: Иван Радовић, Миљко Арсић, Марина Ђорђевић, Дане Станојчић, Јелена Дишовић 

Ђукићм, Срђан Удовичић, Предраг Џамић, Наташа Перовић, Мирослав Веселиновић, Весна 

Милићевић, Весна Бурмазовић, Јордан Пецић, Милан Плањанин, Драгољуб Богдановић, Слађана 

Терзић, Ненад Николић, Владан Јоцић,  Војислав Вујић, Андрија Боћанин,  Родољуб Џамић,   

Снежана Стојановић  

Ђорђе Петровић је присутан од 10,05,  Милан Плањанин  је присутан  од 10,10 сати када је 

присутно 23 одборника и  Матеја Мијатовић  је присутан од 13,40 сати, када је присутно 23 

одборника. 

Одсутни су: Бранка Милошевић и  Зоран Сеизовић, 

Иван Радовић, председника СО је известио о томе која су лица позвана да присуствују 

седници и нагласио да седницу преноси Врњачка РТВ. 

Председник СО је  ставио на изјашњавање Извод из записника са 21.седнице, одржане 

30.1.2019.године, па како примедби није било,  са 18 гласа ''за'' је  усвојен  овај записник. 

За   предлог дневног реда гласало је 18 одборника, па је  Скупштина   утврдила следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д  

1. Статут општине Врњачка Бања 

2. Пословник Скупштине општине Врњачка Бања  

3.Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.годину 

4.Одлука о усвајању Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019-2029.године 

5. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови ''СТЗ'' 

6. Одлука о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања  за 2019. годину 

7.Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Врњачка Бања   
8.- Одлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Врњачка Бања 

- Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији општине Врњачка Бања за период 2019.-

2026.година 

9.Одлука о одређивању подручја основних школа у општини Врњачка Бања 

10.-Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Врњачка Бања 

- Елаборат о мрежи јавних предшколских установа  на територији општине Врњачка Бања за 

период 2019.-2024.година 

11.Одлука  о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на територији општине 

Врњачка Бања за воде II реда за 2019. годину 

12.Одлука о такси превозу на територији општине Врњачка Бања 

13. Одлука о лимо сервису  

14. Одлука о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за 

трајно стамбено решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним 

стамбеним програмом на к.п. број 248/10 и 248/11 КО Врњачка Бања 

15. Одлука о прибављању непокретности кп.бр.158/8 и 13 КО Врњачка Бања у јавну својину 

општине Врњачка Бања 

16. Одлука о предлогу Комисије за спровођење поступка располагања непокретностима у јавној 

својини 

17. Одлука о отуђењу дела стана општине Врњачка Бања 

18. Анализа пословања јавних предузећа и друштва капитала за период 1.1.2018. до 

31.12.2018.године 

19.Годишњи извештај о раду Регионалног центра за управљање  комуналним отпадом ''Регион 

Краљево'', ДОО за 2018.годину са пратећим документима 

- Давање сагласности на Одлуку  о избору председника Скупштине  Друштва. 

 
20.Програм пословања  Јавног предузећа   ''Борјак'' Врњачка Бања за 2019.годину 



21.Измене и допуне Статута ЈП ''Борјак'' Врњачка Бања 

22. Програм активности Црвеног крста Врњачка Бања са Финансијским планом за 2019.годину 

23. Извештај о раду Установе Спортски центар за 2018.годину 

24. Извештај о раду Установе Културни центар за 2018.годину 

25.Извештај о раду Предшколске установе ''Радост'' за 2018.годину 

26. Извештај о раду Центра за социјални рад за 2018.годину 

27. Извештај о раду  Туристичке организације Врњачка Бања за 2018.годину 

28. Измене Програма рада Туристичке организације за 2019.годину 

29. Извештај о раду Општинске стамбене агенције за 2018.године 

30.Прве измене Програмa одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2019.годину 

31. Одлука о  измени и допуни Плана општег распореда места за постављање монтажних 

објеката и опреме на територији општине Врњачка Бања 

32. Извештај о раду Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2018. годину 

33. Измене и допуне Ценовника ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

34..Избор и именовања 

А) Оставка Ратомира Стевановића на дужност вд директора ЈП ''Бели извор'' 

- именовање вд директора ЈП ''Бели извор'' 

Б)- Разрешење чланова Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши, због истека мандата 

- Именовање Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши 

В)- Разрешење Ивана Грађанина дужности члана Управног одбора Спортског центра, на лични захтев 

- Именовање члана Управног одбора Спортског центра, испред установе 

35. Одборничка питања и одговори 
 

ПРВА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО  је  известио о предлогу Општинског већа да се усвоји Статут и 

амандман који је поднео Родољуб Џамић, као  и Одбора за административно мандатна питања и 

нормативна акта да се усвоји Статут, с тим да је  Одбор  разматрао амандман одборника, Родољуба 

Џамића, који се односи на чл.9. на начин да се брише став 2.којим за Дан-Празник општине утврђен 

14. Јул - свети Врачи, на који је 1868. године основано Основателно фундаторско друштво лековите кисело - 

вруће воде у Врњцима, с тим да се празник општине утврди посебном одлуком, у поступку прописном 

законом, а да се као прелазно решење, до доношења одлуке којим се утврђује Празник општине, 

предложено је да се у чл.134. дода став 3.којим се прописује да ће се до доношења посебне одлуке, као Дан-

Празник општине обележавати 14.јули. 

Саша Радисављевић, секретар СО је упознао присутне са основним поставкама Статута који 

се усаглашава са Законом о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. 

 У дискусији су учествовали:  Војислава Вујић,  Родољуб Џамић који је образложио амандман 

и  Ненад Манојловић. 

 Утврђено је да седници присуствује 21 одборник. 

 Амандман  је  прихваћен једногласно. 

 Предлог Статута са  амандманом  је усвојен једногласно, па је Скупштина донела  

 

С Т А Т У Т 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

ДРУГА ТАЧКА 

  Иван Радовић, председник СО  је  известио о предлогу Општинског већа да се усвоји 

Пословник као  и Одбора за административно мандатна питања да се ова тачка повуче са дневног 

реда. 

 Бобан Ђуровић је прихватио предлог Одбора, па се ова тачка повлачи са дневног реда. 
 

ТРЕЋА ТАЧКА  

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  Ребаланс, као у предложеном тексту. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Родољуб Џамић, Бобан Ђуровић, Драгољуб 

Богдановић, Ђорђе Петровић, Иван Џатић, Иван Радовић, Дане Станојчић. 
 



 Како је 13 сати, председник СО је предложио да се настави са радом до завршетка ове 

тачке,који предлог је једногласно прихваћен. 

 Након дискусија је утврђен кворум који чини 18 одборника. 

 Приликом гласања пристигао је још 1 одборник, па је са 19 гласова ''за'', донет  
 

Р Е Б А Л А Н С 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ 
 

 Редовна пауза у раду Скупштине је трајала од 13,10 до 13,40 сати. 

 Утврђено је да седници присуствује 14 одборника, па је настављено са радом. 
 

ЧЕТВРТА  ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Бранислав Бежановић, директор Општинске стамбене агенције је известио о овој Стратегији. 

Како дискусији неије било, за предлог одлуке је гласало 16 одборника, па је донета 
 

О  Д  Л  У  К А 

о усвајању Стамбене стратегије општине Врњачка Бања 2019-2029.године 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке је гласало 16 одборника, па је донета 
 

ОДЛУКА  

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ ''СТЗ'' 
 

ШЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке је гласало 16 одборника, па је донета 
 

Одлука 
о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Врњачка Бања  за 2019. годину 
 

СЕДМА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке је гласало 16 одборника, па је донета 
 

                                                          ОДЛУКА 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

ОСМА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту, као и да сагласност на Елаборат. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке и предлог решења  је гласало 17 одборника, па 

су  донета акта 

ОДЛУКА 

 О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

и 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се  сагласност на Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији општине 

Врњачка Бања за период 2019.-2026.године, који је саставни део Одлуке о мрежи јавних основних школа 

на територији општине Врњачка Бања. 

 



ДЕВЕТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке је гласало 17 одборника, па је донета 

 

ОДЛУКА 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

У ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ДЕСЕТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту, с тим  да се брише члан 5, а  мрежа дефинисана 

чланом 3 и 4 допуни са две јаслене групе у објекту Колибри, једном мешовитом групом у Липови и  

једном мешовитом групом у Грачацу,  као и да сагласност на Елаборат. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке са предлогом Општинског већа и предлог 

решења  је гласало 17 одборника, па су  донета акта 
 

ОДЛУКА 

 О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
и 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се  сагласност на Елаборат о мрежи јавних предшколских установа на територији општине 

Врњачка Бања за период 2019.-2024.године, који је саставни део Одлуке о мрежи јавних предшколских 

установа на територији општине Врњачка Бања. 

 

ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. с тим да што је Бањски одбор предложио да се у 

тачки 6 у Табели  оперативног тима за заштиту од поплава име Славко Сташевић замени са именом 

Живко Карапанџић, име Слађана Брковић замени са именом др Вања Балшић, а име Радослав Церовић 

замени именом Горан Думановић.У табели преглед органа Локалне самоуправе додаје се тачка 2 са 

именом Славиша Пауновић.У тачки 8 ставу 1број 2017 мења се у 2019, а у тачки 12 ставу 1 додата је 

тачка 12 која гласи „Буџет општине Врњачка Бања за 2019.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

број 41/18 и 3/19)“. 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке и предлог Бањског одбора  је гласало 17 

одборника, па су донета акта 
 

О Д Л У К А 

о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II реда за 2019. годину 

и 
З А К Љ У Ч А К  

 У поступку разматрања Одлуке  о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на 

територији општине Врњачка Бања за воде II реда за 2019. годину, Скупштина општине Врњачка Бања је 

прихватила предлог Бањског одбора да се исправи и допуни текстуални део Оперативног плана у 

следећем: 

 '' Да се у тачки 6 у Табели - Оперативни тим  за заштиту од поплава,  име Славко Сташевић замени 

са именом Живко Карапанџић, име Слађана Брковић замени са именом др Вања Балшић, а име Радослав 

Церовић замени именом Горан Думановић. 

У табели преглед органа Локалне самоуправе додаје се тачка 2 са именом Славиша Пауновић. 

У тачки 8 ставу 1, број 2017 мења се у 2019, а у тачки 12. ставу 1 додата је тачка 12 која гласи 

„Буџет општине Врњачка Бања за 2019.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19).“ 

Задужује се надлежна организационај јединица Општинске управе да измени Оперативни план у 

складу са овим закључком. 
 

ДВАНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту, с тим   да се одложи примена одредби  члана 8 став 1 



тачка 2 и 3, које се односе на услове за возача и члана 9 став 1 тачка 4 и  5 које се тичу услова које треба 

да испуњава такси возило до краја октобра месеца  у члану 10 да се брише став 6 и замени одредбама које 

регулишу листу чекања које су важиле у претходној Одлуци о такси превозу 

 Како дискусији неије било, за предлог одлуке са предлогом Општинског већа  је гласало 16 

одборника, па је  донета 
 

ОДЛУКА  

О  ТАКСИ  ПРЕВОЗУ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ТРИНСЕТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности  је 

образложио предлог ове одлуке. 

 Након дискусије Војислава Вујића, са 19 гласова ''за'', донета је  
 

ОДЛУКА 

 О  ЛИМО СЕРВИСУ 
 

ЧЕТРНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  донесе  одлуку, као у предложеном тексту. 

 Затим је Иван Радовић, председник СО известио о завршетку пројекта и отпочињању 

изградње нових станова у  две зграде,  након чега је једногласно донета  
 

О Д Л У К А 

о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за трајно 

стамбено решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним стамбеним 

програмом на к.п. број 248/10 и 248/11 КО Врњачка Бања 
 

ПЕТНЕСТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО  је  известио о предлогу Општинског већа да се усвоји ова 

одлука  као  и Одбора за административно мандатна питања да се одлука усвоји. 

 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, на чија питања је одговрао известилац, Иван 

Џатић, Андрија Боћанин, Душан Радовић, директор Спортског центра и Родољуб Џамић. 

 За предлог одлуке гласало је 18 одборника, па је донета 
 

ОДЛУКА 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

ШЕСНЕСТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО  је  известио о предлогу Општинског већа да се усвоји ова 

одлука  као  и Одбора за административно мандатна питања да се одлука усвоји. 

 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 Како дискусије није било, за предлог одлуке гласало је 17 одборника, па је донета 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕДЛОГУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА РАСПОЛАГАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
 

СЕДАМНЕСТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО  је  известио о предлогу Општинског већа да се усвоји ова 

одлука  као  и Одбора за административно мандатна питања да се одлука усвоји. 

Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Иван Радовић, Бобан Ђуровић и Родољуб 

Џамић, након чега је са 17 гласова ''за'', донета 
 

ОДЛУКА 

О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА СТАНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 



 

ОСАМНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  усвоји  орешење, као у предложеном тексту. 

 Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности  је 

образложио Извештај о анализи пословања јавних предузећа у 2018.години. 

 Након дискусије Војислава Вујића, са 17 гласова ''за'', донето је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
1. Усваја се Анализа пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, 

чији је оснивач општина Врњачка Бања на које се примењује Закон о јавним предузећима, за период 

1.1.2018.-31.12.2018.године, бр.400-796/19 од 28.2.2019.године. 

Анализу из става 1. ове тачке,  сачинио је Тим за праћење реализације годишњег односно 

тромесечног програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Врњачка 

Бања, образован Одлуком о одређивању надлежног органа за праћење реализације годишњег односно 

тромесечног програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Врњачка 

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

2.  Ово решење са Анализом пословања из тачке 1.овог решења, доставља се Министарству привреде, 

сагласно чл.64.ст.3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16). 
 

ДЕВЕТНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора, да Скупштина  

општине  да донесе закључак о усвајању информације и давању сагласности на  извештај о раду  и 

решење о давању сагласности на избор председника Скупштине Друштва. 

 Гордана Радичевић, члан Регионалне радне групе је известила о актима овог Друштва. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић и Родољуб Џамић, након чега је Дане Станојчић, 

зам.председника СО дао на гласање предлоге аката, па је за предлог о извештају гласало 18 одборника, и 

предлог о давању сагласности на избор председника Скупштине гласало 18 одборника, па су донета акта 
 

З А К Љ У Ч А К  

 1. Усваја се Информација Гордане Радичевић, члана Регионалне радне групе бр.9-186/19 од 

14.3.2019.године о активностима региона Краљево за управљање комуналним отпадом и друштва 

''Регион Краљево''. 

2. Даје се сагласност  на акта Скупштине Регионалног центра за управљање  комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' ДОО, и то: 

-Годишњи извештај о раду за 2018.годину, који је усвојен одлуком  бр.183 од 19.2.2019.године, 

 -Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2018.годину, бр.181 од 19.2.2019.године,  

-Одлуку о покрићу губитака по финансијском извештају за 2018.годину, бр.182 од 

19.2.2019.године,  

 - Одлуку о обавези чланова друштва на додатне уплате  Регионалном центру за управљање  

комуналним отпадом ''Регион Краљево'' ДОО, бр.187 од 19.2.2019.године. 
 

и 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се сагласност на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' доо, број 184 од 19.2.2019. године, о избору председника Скупштине  

Друштва. 
 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА 

 Дане Станојчић је објавио предмет расправе. 

 Стеван Драшковић, директор ЈП ''Борјак''  је известио о програму пословања овог ЈП. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић и Бобан Ђуровић, након чега је са 18 гласова ''за'' 

донето 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се  сагласност на   Програм пословања  Јавног предузећа   ''Борјак'' Врњачка Бања за 

2019.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Борјак'' одлуком бр.01-71 од  20.2.2019.године. 
 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора 

да се да сагласност на измене Статута, као у предлогу. 



 Како дискусије није било, са 18 гласова ''за'', донет је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
Даје се сагласност на Измене и допуне Статута Јавног предузећа „Борјак“ Врњачка Бања,  

усвојене Одлуком Надзорног одбора овог јавног предузећа, бр. 01-68 од 20.02.2019. године, којима је 

усвојена измена члана 12 Статута Јавног предузећа „Борјак“ Врњачка Бања, бр. 01-0219 од 12.06.2017. 

године на који је дата сагласност СО Врњачка Бања Решењем, бр. 020-122/17 („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 19/17), тако да исти гласи: 

„Износ основног капитала Јавног предузећа је 657.892.155,98 динара, од чега је уписан и уплаћен 

новчани капитал од 622.704.988,16 динара, а уписан и унет неновчани капитал износи 35.187.167,82 

динара. 

Општина Врњачка Бања има удео у уписаном и уплаћеном новчаном капиталу у износу од 

622.704.988,16 динара.  

Вредност неновчаног капитала по члановима, чине:  

-уписан и унет неновчани капитал општине Врњачка Бања у износу од 10.140.611,79 динара,  

-уписан и унет неновчани капитал Републике Србије у износу од 14.407.669,93 динара и  

-уписан и унет неновчани капитал Националне службе за запошљавање у износу од 10.638.886,10 динара.  

 Удели  чланова у основном капиталу су следећи: 

1. Удео општине Врњачка Бања у основном капиталу од 632.845.599,95 динара, а што износи 96,19%,  

2. Удео Републике Србије у основном капиталу од 14.407.669,93 динара, а што износи 2,19% и  

3. Удео Националне службе за запошљавање од 10.638.886,10 динара, а што износи 1,62%.“ 
 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

да сагласност на овај Програм. 

 Слободан Дишовић, секретар Црвеног крста је известио о програму рада ове организације. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вијић, на чија питања је одговарао известилац и Бобан 

Ђуровић. 

 Предлог је прихваћен једногласно и донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се  сагласност на Програм активности Црвеног крста Врњачка Бања са Финансијским 

планом за 2019.годину, заведен под бр. 4/1-19 од  10.1.2019.године. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се  

усвоји овај Извештај. 

 Душан Радовић, директор Спортског центра је истакао да је извештај дат у писаном облику, 

те да ће одговарати на питања. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Бобан Ђуровић, Родољуб Џамић, Иван Џатић, а 

на питања одговарао известилац, након чега је једногласно донет  
 

З А К Љ У Ч А К  

Усваја се Извештај о раду и пословању Установе Спортски центар Врњачка Бања за 2018. 

годину, који је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр. 01-98/19 од  26.2.2019.године. 
 

ДВАДЕСТЧЕТВРТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај извештај. 

 Саша Миленковић, директор Културног центра  је упознао присутне са извештајем о раду. 
 

 Иван Радовић је пошто је 17 сати предложио да Скупштина настави са радом до исцрпљивања 

свих тачака дн.реда, који предлог је једногласно прихваћен. 

 У дискусији су учествовали: Дане Станојчић, Војислав Вујић, Иван Радовић и Иван Џатић, након 

чега је са 17 гласова ''за'', донет 
 

З А К Љ У Ч А К  

 Усваја се Извештај о раду  установе Културни центар Врњачка Бања за 2018.годину који је 

усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.УО-248 од 26.2.2019.године. 

 



ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај извештај. 

 Након дикусије Војислава Вујића са 18 гласова ''за'', донет је  
 

З А К Љ У Ч А К  

 Усваја се Извештај о реализацији програма пословања-програма рада Предшколске установе 

''Радост'' Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.162 

од  27.2.2019.године. 
  

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај извештај. 

 Како дикусије није било, једногласно је донет  
 

З А К Љ У Ч А К  

Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2018.годину који је 

усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.551-70/2019-3 од 27.2.2019.године, са Финансијским 

извештајем Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2018.годину који је усвојио Управни одбор ове 

установе одлуком бр.551-70/2019-4 од 27.2.2019.године. 
 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај извештај. 

 Иван Трифуновић, директор Туристичке организације  је упознао присутне са извештајем о 

раду. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић на чија питања је одговарао известилац, након чега је 

са 17 гласова ''за'', донет 
 

З А К Љ У Ч А К  

Усваја се Извештај о рaду установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2018.годину, 

који је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.173/19  од 28.2.2019.године. 
 

ДВАДЕСТОСМА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

да сагласност на измене Програма. 

 Како дискусије није било, са 17 гласова ''за'', донето је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
Даје се  сагласност на измене Плана  и програма пословања и Програма опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2019.годину, који је усвојио 

Управни одбор Туристичке организације одлуком бр. 274/19 од 27.3.2017.године. 

 Даје се сагласност на Прве измене Финансијског плана Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2019.годину, које је усвојио Управни одбор Туристичке организације одлуком бр. 

272/19 од 27.3.2017.године. 
 

ДВАДСЕТДЕВЕТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај извештај. 

 Бранислав Бежановић директор Општинске стамбене агенције  је упознао присутне са 

извештајем о раду. 

 Након  дискусије Војислава Вујића,  са 18 гласова ''за'',  je донет 
 

З А К Љ У Ч А К  

Усваја се Извештај о рaду Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.350-468/19 од 19.3.2019.године. 
 

TРИДЕСЕТА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај Програм 

 Након  дискусије Родољуба Џамића,  са 17 гласова ''за'',  je донето 
 



Р Е Ш Е Њ Е 

Усваја се Прва измена Програма одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2019.годину, који је донео Управни  одбор Општинске стамбене агенције 

одлуком бр.350-469/19  од  19.3.2019.године. 
 

ТРИДЕСТПРВА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји ова одлука, с тим да је Општинско веће предложило Скупштини  општине да донесе ову 

одлуку као у предложеном тексту, с тим да се на  локацији Променада између баште ресторана 

„Истре“ и баште ресторана „Дукат“ уцрта још једна башта у површини од 42м2. 

 Бранислав Бежановић директор Општинске стамбене агенције  је упознао присутне са 

извештајем о раду. 

 Како дискусије није било, за предлог одлуке са предлогом Општинског већа, гласало је 16 

одборника, па је донета 

ОДЛУКА 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

усвоји овај извештај. 

 Како дискусије није било, једногласно је донет 
 

З А К Љ У Ч А К  

Усваја се Извештај о раду Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.01-179/2019 од 26.2.2019.год.  
 

ТРИДЕСЕТРЕЋА ТАЧКА 

 Иван Радовић, председник СО известио о предлогу Општинског већа и Бањског одбора да се 

да сагласност на овај Ценовник. 

 Небојша Ристић, директор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' је образложио у чему су измене 

и допуне овог акта, а затим говорио и раду овог ЈП, обзиром да део радника штрајкује. 

 У дискусији су учествовали:  Ненад Манојловић, на чије питање је одговорио известилац, 

затим: Родољуб Џамић, Иван Радовић, Бобан Ђуровић, Војислав Вујић. 

 Након дискусије , за је гласало 16 одборника и 1 одборник био против, па је донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

Даје се сагласност на Измене и допуне  Ценовника производа и услуга ЈКП ''Бањско зеленило 

и чистоћа'' Врњачка Бања, бр.685/2019 од 15.3.2019.године, којe  је усвојио  Надзорни  одбор ЈКП 

одлуком бр.685/1/2019 од 15.3.2019.године. 
 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА-Избор и именовања 

А) Председник СО је известио да је Ратомир Стевановић поднео оставку на дужност вд директора ЈП 

''Бели извор'', па предлаже да се разреши дужности. 

 У дискусији су учествовали: Родољуб Џамић, Иван Радовић и Дане Станојчић, након чега је 

са 15 гласова ''за'', донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Разрешава се Ратомир Стевановић,  дужности ВД директора Јавног предузећа за обављање 

комуналних делатности  ''Бели извор'' Врњачка Бања, на лични захтев. 
  
 За предлог да се за вд директора именује Андрија Радуновић, гласало је 17 одборника и  донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Именује се Андрија Радуновић, дипл.економиста, за вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа за обављање комуналних делатности  ''Бели извор'' Врњачка Бања. 

 Именовани ће дужност ВД директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности  

''Бели извор'' Врњачка Бања, вршити најдуже до 1 године, односно до именовања директора по 

расписаном јавном конкурсу. 



 

Б) Председник СО је прочитао предлог за разрешење чланова Школског одбора ОШ ''Бранко 

Радичевић'' Вранеши, због истека мандата, за који је гласало 17 одборника, па је донето 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешавају  се чланови  Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши, због 

истека мандата,  и то: 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ   

1. Велибор Благојевић, 

2. Сузана Перишић, 

3. Биљана Митровић, 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА  

1. Дејан Сеизовић, 

2. Јелена Јованчевић,  

3. Душан Недовић,  

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Зоран Дебељак, 

2. Стефан Станојевић и 

3. Зорица Боровац. 

  

Затим је председник СО прочитао предлог овлашћених предлагача за именовање, који је са 17 

гласова прихваћен и донето 

Р Е Ш Е Њ Е 

Именују се чланови  Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић''  Вранеши, и то: 

 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Љиљана Трифуновић, професор математике 

2. Ана Јанићијевић, професор француског језика, 

3. Сузана Коматина, професор разредне наставе, 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 

1. Дејан Сеизовић,  

2. Јелена Јованчевић, 

3. Душан Недовић, 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Владан Чкребо, 

 2. Зоран Дебељак и 

 3. Сандра Боровић. 

 

В) Председник СО је упознао присутне са оставком члана Управног одбора Спортског центра и 

предлогом за именовање члана, испред установе, за који је гласало 17 одборника, па је донето  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешава се Иван Грађанин, дужности члана Управног  одбора Установе Спортски центар  

Врњачка Бања, на лични захтев. 

Именују се Саша Ђуровић за члана Управног  одбора Установе Спортски центар  Врњачка 

Бања, испред установе. 
 

ТРИДЕСТПЕТА ТАЧКА-Одборничка питања и одговори 

Војислав Вујић поставио је  одборничка питања у следећем: 

- Да му директор Туристичке организације  достави писани извештај који ће садржати све 

релевантне чињенице везане за гостовање бенда „Бијело дугме“ у Врњачкој Бањи 

2018.године. 

- Да му директор ЈП ''Борјак'' достави писани извештај о начину на који предузеће планира да 

наплати потраживања везана за стругару? 

Родољуб Џамић поставио је следећe одборничкo питањe у следећем : 

''Скупштина општине Врњачка Бања, на 21. редовној седници одржаној 30.1.2019.године 

донела Закључак број 400-359/19 од 30.1.2019.године, а којим је предложено да се у што хитнијем 

року приступи покретању поступка и усвајања Плана детаљне регулације у ширем потесу Виле 

„Загорка“, у циљу постизања решења и наплате потраживања општине Врњачка Бања од инвеститора 

наведеног објекта.Такође, Скупштина општине Врњачка Бања, на својој 15.редовној седници 



одржаној дана 13.4.2018.године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Пијаца“, којом је 

између осталог дефинисана граница Плана – централна зона код пијаце, простор између парцеле 

Дома здравља „Др Никола Џамић“ и улица : Краљевачке, Зелени булевар и Јастребачке), као и потес 

стамбено – пословног објекта Вила „Загорка“, а као рок за израду плана означен датум 

7.6.2018.године, који је одавно протекао, у ком стадијуму се налази израда наведеног плана''. 

Дане Станојчић поставио је одборничко питање  директору ЈП „Белимарковац“ Врњачка 

Бања, у следећем: 

''Да ли сви власници непокретности на планини Гоч (са територији села Гоч и МЗ 

Станишинци) плаћају рачуне за извршене комуналне услуге, односно рачуне за утрошену воду и 

канализацију и уколико не плаћају зашто не плаћају и зашто се такво понашање толерише? Одговор 

доставити у виду писменог извештаја.''  

Дане Станојчић поставио је одборничко питање  директору ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ 

Врњачка Бања, у следећем: 

''Да ли сви власници непокретности на планини Гоч (са територији села Гоч и МЗ 

Станишинци) плаћају рачуне за извршене комуналне услуге, односно рачуне за одношење 

комуналног смећа и уколико не плаћају зашто не плаћају и зашто се такво понашање толерише? 

Одговор доставити у виду писменог извештаја.'' 

Дане Станојчић је поставио одборничко питање: ''Да ли је такса, односно накнада коју ЈП 

„Белимарковац“ наплаћује за одржавање мерног места у износу од 240,00 са ПДВ-ом, у складу са 

позитивним законским прописима и одлукама Скупштине општине Врњачка Бања''. 

 

 

Како других питања и предлога није било,  седница је завршена у 18,30 сати 

 
 

Записник обрадила,        ПРЕДСЕДНИК СО 

Зам.секретара СО          Иван Радовић,с.р. 

Гајшек Олгица                

  

 

  


