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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

81. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници, одржаној дана 

25.3.2020.године, на основу чл.99.Закона о 

планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 

бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013- 

Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014,145/2014, 83/18,31/19 и 37/19), 

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.16/18), 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 

19/17), Одлуке  о покретању поступка 

отуђења непокретности из јавне својине 

oпштине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 34/19), чл.149.став2. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19) и предлога Комисије за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се Јањић 

Дејану из Врњачке Бање, по тржишној 

вредности к.п.бр. 1244/7 КО Врњачка 

Бања,површине 4,27 ари у КО Врњачка 

Бања, која је уписана код Службе за 

катастар непокретности Врњачка Бања у 

листу   непокретности бр.7305 за КО 

Врњачка Бања, као јавна својина општине 

Врњачка Бања, у виђеном стању без права на 

накнадне рекламације, по спроведеном 

поступку јавног надметања,по огласу 

објављеном у дневном листу „Политика“ од 

13.01.2020.године и пријави купца бр.46-

6/20 од 10.02.2020.године. 

 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

2,562.000,00 динара, постигнутој у поступку 

јавног надметања који је спровела Комисија 

за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, у ком 

поступку је утврђена купопродајна цена. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове Одлуке 

из јавне својине Општине Врњачка 

Бања,купац  је у  обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке и 

изврши уплату купопродајне цене у року од 

30дана од дана закључења уговора, у 

противном ова Одлука престаје да важи а 

купац губи право на повраћај депозита. 

 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписује Председник општине Врњачка 

Бања у року од 30 дана од дана доношења 

ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 24/19  од 25.3.2020.године 
 
                                                                             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                       Бобан Ђуровић с.р. 
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82. 

 Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници, одржаној дана 

25.3.2020.године, на основу чл. 29.став 

1.тачка 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама («Сл. гласник РС», број 87/18), 

чл. 7 .Уредбе о саставу и начину и 

организацији рада штабова за ванредне 

ситуације члана («Сл. гласник РС», број 

27/20), чл. 20. Став 1. Тачка  15. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС», 

број 129/07, 83/14-др,закон, 101/16-др.закон 

и 47/18) и чл. 149. Ст.2. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.15/19), донело је  

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о 

формирању  општинског  Штаба за 

ванредне ситуације за територију 

општине Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

У чл.2. ставу 1. Одлуке о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.15/10,16/14 и 3/18), мења се тачка 3. Тако 

да сада гласи: 

„представник надлежне службе или друго 

лице по претходно добијеној сагласности 

руководиоца надлежне службе, -начелник 

Штаба“. 

 

Члан2. 

 У чл.2. ставу 1. Одлуке о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.15/10,16/14 и 3/18), додају се тачке 18,19. 

И 20., које  гласе: 

 ''18.  Представник привредних 

друштава општине Врњачка Бања, -члан. 

  19.  Представник Војске Србије, -

члан, 

  20.  Председник Скупштине општине 

Врњачка Бања, -члан.“. 

 

 

 

Члан 3. 

 Штаб за ванредне ситуације обављаће 

своје задатке у складу са одредбама Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама («Сл. гласник РС», 

број 87/18) и Уредбе о саставу и начину и 

организацији рада штабова за ванредне 

ситуације члана («Сл. гласник РС», број 

27/20) 

 

Члан 4. 

 На основу Одлуке о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/10, 

16/14 и 3/18) и ове одлуке, Општинско веће 

општине Врњачка Бања ће донети  Решење о 

образовању  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања. 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-48/20 од 25.3.2020.године 

 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                            

                          Бобан Ђуровић с.р.                                                         

______________________________________ 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

83. 

 

На основу члана 41. став 4. и члана 

43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, 

бр. 81/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу 

и начину рада Штабова за ванредне 

ситуације („Сл.гласник РС“, бр. 98/10) и 

Одлуке о проглашењу ванредног стања за 

територију Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 29/20) у циљу повећања 

превентивних мера од последица појаве 

пандемије заразне болести од већег 

епидемиолошког значаја, Штаб за ванредне 

ситуације општине ВрњачкаБања на 
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седници одржаној телефонским путем дана 

24.03.2020. године, доноси 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

1.Према подацима Завода за јавно 

здравље Краљево, на територији Рашког 

округа у Врњачкој Бањи регистрован је 

пацијент позитиван на вирус Covid-19, који 

се налази у кућној изолацији и чије је стање 

стабилно. 

2. Упозоравају се грађани да остану 

мирни, да стриктно поштују прописане мере 

заштите, да користе заштитне маске и 

рукавице и да не напуштају своје домове у 

периоду забране слободе кретања од 17 до 

05 часова. 

3. У складу са дописом Министарства 

државне управе и локалне самоуправе и   

дописом Привредне коморе Србије бр.01-

41/10 од 23.3.2020.године рад 

малопродајних објеката се организује по 

следећем принципу: 

Понедељак-субота од 07.00 до 15.00 

часова 

Недеља:за грађане старије од 65 

година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане 

од 08.00 до 15.00 часова. 

  Рад логистичких центара и 

снабдевање објеката може да се обавља у 

складу са процедурама које дефинишу 

кретање лица и посебне радне налоге за 

запослена лица. 

Трговац може, у складу са горе 

наведеним да самостално одреди радно 

време у наведеним временским 

интервалима. 

Број потрошачау малопродајним 

објектима може бити један потрошач на 10 

квадратних метра уз поштовање општих 

мера превенције и физичке удаљености 

потрошача. 

4. Општински  штаб за ванредне 

ситуације Општине Врњачка Бања се 

обавезује да ће редовно извештавати о раду 

свих служби, установа и предузећа и 

благовремено обавештавати јавност. 

 

Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ  

и биће објављена у „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“. 

 

                КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                   

Бобан Ђуровић с.р 

 

 

________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 
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