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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
 
205. 
  Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој  13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, а на основу  члана 21. и 22. 
Закона о јавној својини (''Службени гласник 
РС'',  бр.  72/11),  чл.  3,  4.  и 6.  Одлуке о 
располагању непокретностима у јавној својини 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.22/12) и чл. 36. Статута општине Врњачка 
Бања ( ''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/13), донела је 

 
ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ''БОРЈАК'' ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 
 

Члан 1   
     Овом Одлуком дају се, без накнаде, 
јавном предузећу ''Борјак'' из Врњачке Бање,  
ул. Жике Ваљаревића бр. 1 (у даљем тексту ЈП 
''Борјак'')  на коришћење следеће непокрет-
ности уписане као јавна својина Општине 
Врњачка Бања, а у циљу обављања делатности 
овог јавног предузећа и то следеће непокре-
тности: 
 -КП бр.  3230,  потес Мезграја,  по 
култури земљиште под зградом – објектом, 
површине 1,03 ари и ливада 3. класе површине 
7,54 ари, укупне површине 8,57 ари; 
 -КП бр.  3231,  потес Мезграја,  по 
култури земљиште под зградом – објектом 
површине 2,08 ари, земљиште под зградом - 
објектом површине 0,37 ари, земљиште под 
зградом – објектом површине 0,05 ари, 
земљиште уз зграду – објекат површине 12,84 
ари и ливада 3. класе површине 4,35 ари, 
укупне површине 19,69 ари; 
 -КП бр.  3232,  потес Мезграја,  по 
култури ливада 3. класе површине 17,91 ари, 
ливада 5. класе површине 0,47 ари, пашњак 3. 
класе површине 22,56 ари и земљиште уз 
зграду – објекат површине 25,03 ари, укупне 
површине 65,97 ари; 

- КП бр.  3234,  потес Мезграја,  по 
култури ливада 3. класе површине 81,93 
ари; 

- КП бр. 3236, потес Ново Село 1 084, по 
култури земљиште под зградом – објектом 
површине 1,89 ари, ливада 3. класе површине 
9,16 ари и пашњак 2. класе површине 4,89 ари, 
укупне површине 15,94 ари; 

- КП бр.  3237,  потес Мезграја,  по 
култури земљиште под зградом – објектом 
површине 19,59 ари, земљиште под зградом – 
објектом површине 10,93 ари, земљиште под 
зградом – објектом површине 6,97 ари, 
земљиште уз зграду – објекат површине 2,62 
ари, ливада 3. класе површине 33,33 ари и 
пашњак 2. класе површине 65 ари, укупне 
површине 74,09 ари;  
 -КП бр. 3238/1, потес Мезграја, по 
култури земљиште под зградом – објектом 
површине 0,19 ари, земљиште под зградом – 
објектом површине 0,15 ари, ливада 5. класе 
површине 29,72 ари и земљиште уз зграду – 
објекат површине 1,77 ари, укупне површине 
31,83 ари; 
 -КП бр. 3238/3, потес Мезграја, по 
култури земљиште под зградом – објектом 
површине 3,96 ари, земљиште под зградом – 
објектом површине 10,24 ари, земљиште под 
зградом – објектом површине 1,57 ари, земљиште 
под зградом – објектом површине 0,19 ари, 
земљиште под зградом – објектом површине 0,12 
ари, земљиште уз зграду – објекат површине 
54,28 ари и пашњак 2. класе површине 34,64 ари, 
укупне површине 1,05 хектара. 

- КП бр. 3239/3, потес Мезграја, по 
култури земљиште под зградом – објектом 
површине 0,99 ари и пашњак 2. класе површине 
70,33 ари, укупне површине 71,32 ари; 
 са припадајућим објектима на 
наведеним парцелама и то: 
 -на КП бр. 3230, бр. зграде 1 – објекат 
дрвне индустрије, индустрије намештаја и 
производње папира површине у основи 1,03 
ари (приземље); 
 -на КП бр. 3231, бр. зграде 1 – помоћна 
зграда - аутомеханичарска радионица површи-
не у основи 2,08 ари (приземље), бр. зграде 2 – 
помоћна зграда површине у основи 0,37 ари 
(приземље), бр. зграде 3 – помоћна зграда 
површине у основи 0,05 ари (приземље); 
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 -на КП бр. 3236, бр. зграде 1 – зграда 
дрвне индустрије, индустрије намештаја и 
производње папира површине у основи 1,89 
ари (приземље и поткровље); 
 -на КП бр. 3237, бр. зграде 1 – објекат 
дрвне индустрије, индустрије намештаја и 
производње папира површине у основи 19,59 
ари (приземље), бр. зграде 2 – објекат дрвне 
индустрије, индустрије намештаја и произво–
дње папира површине у основи 10,93 ари 
(приземље), бр. зграде 3 – објекат дрвне 
индустрије, индустрије намештаја и произво–
дње папира површине у основи 6,97 ари 
(приземље); 
 -на КП бр. 3238/1, бр. зграде 1 – 
помоћна зграда-црпна станица површине у 
основи 0,19 ари (приземље), бр. зграде 2 – 
помоћна зграда-пријемница површине у основи 
0,15 ари (приземље); 
 -на КП бр. 3238/3, бр. зграде 1 – објекат 
дрвне индустрије, индустрије намештаја и 
производње папира површине у основи 3,96 
ари (приземље), бр. зграде 2 – објекат дрвне 
индустрије, индустрије намештаја и произво–
дње папира површине у основи 10,24 ари 
(приземље),  бр.  зграде 3  –  помоћна зграда-
котларница површине у основи 1,57 ари 
(приземље), бр. зграде 4 – објекат дрвне 
индустрије, индустрије намештаја и произво–
дње папира површине у основи 0,19 ари 
(приземље),  бр.  зграде 5  –  трафо станица 
површине у основи 0,12 ари (у власништву ЈП 
ЕПС ''Електросрбија'' д.о.о. Краљево, Погон у 
Врњачкој Бањи) -  (приземље); 
 -на КП бр. 3239/3, бр. зграде 1 – објекат 
телекомуникација и информисања површине у 
основи 0,99 ари (приземље); 
 

Члан 2 
    ЈП ''Борјак'' из Врњачке Бање преузима 
на коришћење наведене непокретности из чл. 1. 
ове Одлуке и обавезан је да исте користи у 
складу са природом и наменом ствари и да 
истима управља у складу са Законом о јавној 
својинии, другим законским прописима и 
важећим актима општине Врњачка Бања.  
 

Члан 3 
  ЈП ''Борјак''  нема право располагања, 
отуђења, стављања хипотеке или другог терета 
на описаним непокретностима, осим давања у 
закуп наведених непокретности из чл. 1. ове 
Одлуке, уз претходну сагласност Општинског 
већа општине Врњачка Бања.  
 

Члан 4 
 Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања да о давању на коришћење 
непокретности из чл. 1. ове Одлуке закључи 
уговор са ЈП ''Борјак''. 

Члан 5 
      Објекти из члана 1.  ове Одлуке са 
земљиштем на коме се исти налазе се не може 
уписати на корисника код надлежне службе 
РГЗ – Службе за катастар непокретности 
Врњачка Бања. 

 
Члан 6 

      Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 
Бања''. 

ЈП ''Борјак'' преузима на коришћење 
непокретности из чл.  1  ове Одлуке по закљу-
чења уговора са општином Врњачка Бања 
којим ће се уредити међусобна права и обавезе.   
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 46-108/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
206. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници одржаној 17.9.2013. године у 
складу са чл. 20.Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'',  број 129/07), члан 70. и 71. 
Закона о култури (''Сл.  гласник РС'',   број 
72/09) и чл.36. Статута Општине Врњачка Бања 
–пречишћен текст (''Сл. лист опшптине 
Врњачка Бања'', број 1/13), донела је 
 

О Д Л У К У 
о плаћању доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање и доприноса за 
здравствено осигурање за лица која самостално 

обављају уметничку или другу 
делатност у области културе 

 
Члан 1 

 Овом Одлуком прописују се ближе 
услови и начин стицања права на уплату 
доприноса за пензијско и инвалидско осигу-
рање и доприноса за здравствено осигурање 
лицима која  су стекла статус лица која 
самостално обављају уметничку или другу 
делатност у области културе а која имају 
пребивалиште на територији Општина 
Врњачка Бања. 
 Ова одлука примењује  се на физичка 
лица  која су статус и врсте звања за 
самостално обављање уметничке или другу 
делатност у области културе стекла на начин 
прописан  Законом о култури. 
 Средства за намене из става 1. овог 
члана обезбеђују се у буџету Општине 
Врњачка Бања. за период 01. јануар - 31. 
децембар текуће године. 
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Члан 2 
 Услови које треба да испуни лице које  
је стекло статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у области  
културе а које има пребивалиште на територији 
Општине Врњачка Бања  да би остварило право 
на уплату доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање и доприноса за здравствено 
осигурање су: 
- да је стекло статус лица која самостално 
обавља уметничку или другу делатност у 
области културе; 
- да је уведено  у евиденцију одговарајућег 
репрезентативног удружења у култури; 
- да репрезентативно удружење у чијој је 
евиденцији подносилац захтева  прихвата да са 
општином закључи уговор о уредној уплати 
доприноса надлежној пореској управи за 
подносиоца захтева; 
- да самостално, у виду занимања, обавља 
уметничку делатност за коју му је 
репрезентативно удружење у култури утврдило 
статус лица које самостално обавља уметничку 
или другу делатност у области културе. 
- да  има пребивалиште на територији Општине 
Врњачка Бања непрекидно у задњих 10 (десет) 
година које претходе подношењу захтева без 
обзира када је стекло статус лица из става 1  
овог члана, 
- да уметничку или другу делатност у области 
културе за коју му је утврђен статус самоста-
лног уметника обавља самостално као једино и 
главно занимање а није корисник пензије; 
- да није осигурано по другом основу, односно 
да нема други основ по коме му се врши уплату 
доприноса за пензијско и инвалидско осигу-
рање и доприноса за здравствено осигурање; 
-  да укупан приход који је остварило у 
претходној години не прелази износ просечне 
годишње бруто зараде у општини Врњачка 
Бања, исплаћене у претходној години; 
- да му је надлежна пореска управа утврдила 
обавезу плаћања доприноса којим се уређују 
доприноси за обавезно социјално осигурање, 
као лицу које самостално обавља уметничку 
или другу делатност у области културе. 
 

Члан 3 
 Стицање права на уплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса 
за здравствено осигурање  за лица која 
самостално обављају уметничку или другу 
делатност у области културе остварује се 
подношењем захтева на прописаном  обрасцу 
који чини саставни део ове одлуке и 
достављањем документације прописане овом 
одлуком 
 Поступак за остваривање права из ове 
одлуке спроводи се по ЗУП. 

 Организациона јединица Општинске 
управе надлежна за друштвене делатности 
решењем одлучује о испуњености услова из ове 
одлуке и стицању права подносиоца захтева на 
период за који му је репрезентативно удружење 
утврдило статус лица које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у области 
културе. 
 Решење из претходног става којим је 
утврђено право подносиоцу захтева је основ за 
уплату доприноса из.чл.1 ове одлуке одгова-
рајућем репрезентативном удружењу код кога 
је то лице уведено у евиденцију, за то лице. 
 По жалби на решење из претходног 
става одлучује Општиско веће. 
 Документација коју уз захтев доставља 
подносилац захтева је следећа : 
- уверење одговарајућег репрезентативног 
удружења у култури о признавању статуса 
лица које самостално обавља уметничку или 
другу делатност у области културе; 
-  одлуку односно други акт  репрезентативног 
удружења у чијој је евиденцији подносилац 
захтева  о прихватању  обавезе да са општином 
закључи уговор о уредној уплати доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса 
за здравствено осигурање за подносиоца 
захтева; 
- фотокопију личне карте и радне књижице; 
- уверење ПС Врњачка Бања да подносилац 
захтева непрекидно у задњих 10  година које 
претходе доношењу ове одлуке има пребива-
лиште на територији општине Врњачка Бања ; 
- уверење надлежног Министарства о 
утврђивању репрезентативности удружења; 
- уверење надлежне Пореске управе да лице не 
обавља другу самосталну делатност, осим у 
области културе; 
-  потврда Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање да није осигуран по 
другом основу; 
- решење надлежне пореске управе о 
утврђивању аконтационог задужења доприноса 
за социјално осигурање за текућу годину; 
- потврда надлежног органа о пријави укупног 
прихода. 
 Докази из става 1.  овог члана,  не могу 
бити старији од шест месеци. 
 

Члан 4 
 Доприноси за пензијско и инвалидско 
осигурање и доприноси за здравствено 
осигурање за лица из члана 1. ове Одлуке 
плаћају се месечно  обрачунати на најнижу  
основицу  доприноса утврђену законом којим 
се утврђују доприноси за обавезно социјално 
осигурање. 
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Члан 5 
 Лице које је остварило право на уплату 
доприноса  дужно је да најкасније до 25.  у 
месецу,  достави оверену изјаву да ли је било 
или не промена  од значаја и утицаја за 
испуњавање услова предвиђених чланом 2. ове 
Одлуке надлежној организационој јединици 
Општинске управе за друштвене делатности, а 
за случај  да то не учини, обуставља се даља 
уплата доприноса о чему се доноси посебно 
решење. 
 Лице које је остварило право на уплату 
доприноса  дужно је да на сваких шест месеци 
доставља документацију о испуњености услова 
а за случај  да то не учини, престаје признато 
право и даља уплата доприноса првог наредног 
месеца о чему се доноси посебно решење. 
 

Члан 6 
 Репрезентативно удружење у култури у 
чијој је евиденцији је лице које је остварило 
право на уплату доприноса из чл.1.ове Одлуке 
дужно је да у року од 15 дана од дана преноса 
средстава из буџета општине, изврши уплату 
доприноса наведеном лицу код надлежне 
пореске управе и да доказ о уплати достави 
организационој јединици Општинске управе 
надлежној за друштвене делатности. 
 

Члан 7 
 Лице које самостално обавља 
уметничку или другу делатност у области 
културе које оствари право на уплату 
доприноса по одредбама ове одлуке, обавезно 
је да на позив организационе јединице 
Општинске управе надлежне за друштвене 
делатности. учествује у реализацији програма у 
установама културе или у манифестацијама од 
значаја за културни развој општине најмање 
једном годишње, без надокнаде. 
 

Члан 8 
 За спровођње ове одлуке задужена је 
Организациона јединица Општинске управе 
надлежна за друштвене делатности која је у 
обавези и да устроји и ажурира  регистар лица  
која самостално обављају уметничку или другу 
делатност у области културе, а која имају 
пребивалиште на територији Општина 
Врњачка Бања која су стекла право на уплату 
доприноса за пензијско и инвалидско осигура-
ње и доприноса за здравствено осигурање по 
основу ове одлуке. 
 

Члан 9 
 Oва Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
     Број:400-2046/13  од  17.9.2013.године 

 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
207. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу  чл.46., 47., 48., 49., 50. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12), чл.33, 45, 50, 63. 
Правилника о садржини, начину и поступку 
израде планских докумената (''Сл.гласник РС 
бр.31/10, 69/10, 6/11), и чл.36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст), донела је   

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ИЗМЕНА  
ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 2005-2021 
 

Члан 1 
Овом Одлуком ПРИСТУПА СЕ изради 

измена  Генералног плана општине Врњачка 
Бања 2005-2021 (у даљем тексту: Измене Плана), 
(Сл.лист општине Краљево бр. 12/05). 

 
Члан 2 

 Ова одлука се доноси у циљу: 
- усаглашавања форме и садржаја Плана 

са Законом о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09, 24/11, 
121/12), на начин прописан Правилником о 
садржини, начину и поступку израде планских 
докумената (''Сл.гласник РС бр.31/10, 69/10, 
6/11), у смислу допуне прилозима које план не 
садржи; 
 - промене урбанистичких намена за 
комплекс парцела које чине обухват измена 
плана, а у циљу побољшања туристичке понуде 
и побољшања квалитета услова живота грађана 
Врњачке Бање, изградњом објеката спорта и 
рекреације.  
 

Члан 3 
 Обухват Измена Плана чине следеће 
парцеле: кп.бр.503/5, 503/6, 503/10, 503/3, 
503/8, 503/9, 473/2, 503/2, 503/7, 473/1, 472/2, 
469, 468/7, 468/3, 468/1, 468/4, 468/5, 465/2, 470, 
478/3, 476/3 и делови кп.бр.2124/17, све у КО 
Врњачка Бања. 
 За обухват измене плана из става 1. 
овог члана обавезна је израда урбанистичког 
пројекта, сходно чл.60-63. Закона о планирању 
и изградњи. 
 

Члан 4 
Носилац израде Измена  Плана из чл.1. 

ове Одлуке је  ЈП Дирекција за планирање и 
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изградњу   Општине Врњачка Бања, сагласно 
чл.7. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник 
РС'', бр. 124/12), (у даљем тексту: носилац 
израде плана). 

 
Члан 5 

 Носилац израде плана је у обавези да 
нацрт измена плана израђен сходно чл.48. 
Закона о планирању и изградњи,  достави 
општини у року од 1-ог месеца од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, ради стручне контроле 
коју врши Комисија за планове. 
 

Члан 6 
 Средства за израду Измена  Плана, 
обезбеђују  се у буџету општине, или из других 
извора сходно чл.39.  Закона о планирању и 
изградњи. 
 

Члан 7 
 Одељење за животну средину и 
локални развој општине Врњачка Бања донеће 
Одлуку о приступању, односно неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Измена и допуна Плана.  

 
Члан 8 

 Излагање Измена   Плана на јавни увид 
извршиће се после извршене стручне контроле 
и трајаће 30 дана од дана оглашавања у 
локалним средствима информисања и дневном 
листу који се дистрибуира за целу територију 
Републике Србије. 
 Место одржавања јавног увида је у 
згради Општинске управе општине Врњачка 
Бања, ул.Крушевачка бр.17. 
 

Члан 9 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број:350-351/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
208. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници, одржаној 
17.9.2013.године,  на основу чл. 20.  став 1. 
тачка 5. Закона о локалној смоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл. 9. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' 
број 88/11), чл. 4. Одлуке о јавним 
паркиралиштима („Службени лист општине 
Врњачка Бања бр.16/11), чл.2. и 4. Одлуке о 
комуналним делатностима (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.6/13) и чл. 14. ст. 1. тачка 6. 

Статута општине Врњачка Бања (Службени 
лист општине Врњачка Бања бр.1/13-
пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама  Одлуке о начину 
вршења послова комуналне делатности 

уређења, коришћења и одржавања јавних 
паркиралишта на територији општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1 
 У  Одлуци о начину вршења послова 
комуналне делатности уређења, коришћења и 
одржавања јавних паркиралишта на територији 
општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.19/12), у чл.1. текст: ''ЈП 
''Бели извор'', мења се у текст: ''ЈП ''Нови 
Аутопревоз''. 
 

Члан 2 
 У чл.5. текст: ''ЈП ''Бели извор'', мења се 
у текст: ''ЈП ''Нови Аутопревоз'', а после текста: 
''општине Врњачка Бања'', ставља се тачка и 
остали текст се брише. 
 

Члан 3 
 Задужује се организациона једница 
Општинске управе надлежна за послове 
саобраћаја да изврши записнички примопре-
дају између ЈП ''Бели извор''  и ЈП ''Нови 
Аутопревоз'', у односу на обављање комуналне 
делатности уређења, коришћења и одржавања 
јавних паркиралишта, са стањем на дан 
31.8.2013.године. 
 

Члан 4 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
      Број:355-623/13  од  17.9.2013.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић,с.р. 
_______________________________________ 
 
209. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој редовној 13. седници одржаној дана 
17.9.2013. године на основу члана 9 став 4 
Закона о финансијској подршци породици са 
децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), чл. 159. и 160. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)  и члана 36 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.  лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 1/13-пречишћен 
текст), доноси 
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О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке  
о финансијској подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 
 

Члан 1 
У Одлуци о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 22/12 и 2/13), у чл.  6 додаје се тачка 
8. која гласи:  

„8. Право на субвенционисање трошкова 
опремања деце за полазак у први разред 
основне школе“. 

 
Члан 2 

У чл.24.ст.4. се мења, тако да гласи: 
„Право на надокнаду трошкова за 

вантелесну оплодњу могу да остваре парови 
под условом да жена у моменту подношења 
захтева није навршила 41.годину живота и да је 
у периоду до подношења захтева искористила 
право на максимални број покушаја 
вантелесног оплођења у складу са актом 
Републичког завода за здравствено осигурање 
којим се регулишу обим и права на здравствену 
заштиту из обавезног здравственог осигурања.“ 

 
Члан 3 

У чл.24. после ст.4., додаје се ст.5.који 
гласи: „Право на надокнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу може да оствари пар за 
услугу коју пружа здравствена установа 
регистрована за обављање вантелесне оплодње 
у Републици Србији.“  

 
Члан 4 

. У чл. 25.ст.1.алинеја 4. брише се, 
алинеја 5.  постоје алинеја 4.која се мења и 
гласи: ''-о максималном броју изведених 
покушаја вантелесног оплођења за жене које 
имају до 41.године.'' 

 
Члан 5 

Чл.26.мења се и гласи:  „Право на 
надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу, 
пар може остварити највише два пута у 
различитим годинама, по један покушај у 
години, у висини од 1/3 пуне цене ове 
здравствене услуге.“ 
 

Члан 6 
После чл.  27з у Поглављу II,  додаје се 

тачка 8. чији наслов гласи: 
„8. ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ТРОШКОВА ОПРЕМАЊА ДЕЦЕ ЗА ПОЛА-
ЗАК У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“. 
 

Члан 7 
После чл. 27з додаје се члан 27и који 

гласи: 

„Члан 27и 
Право на субвенционисање трошкова 

имају сва деца која први пут уписују први 
разред основне школе на територији општине 
Врњачка Бања, као и деца са пребивалиштем на 
територији општине Врњачка Бања, која први 
разред уписују у основној школи која је ван 
територије општине Врњачка Бања. 

Право из става 1 остварује се као 
једнократна новчана помоћ породици по 
уписаном детету.'' 
 

Члан 8 
У чл. 28 ставу 1 алинеја 1 иза броја: „6“ 

додаје се текст: „и 8.“ 
 

Члан 9 
У чл. 29 ставу 2 иза броја: „7“ додаје се 

текст: „и 8.“ 
 

Члан 10 
Задужује се секретар Скупштине 

општине  да сачини пречишћен текст Одлуке. 
 

Члан 11 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Сл. листу општине 
Врњачка Бања“. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број:400-2044/13  од  17.9.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
210. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници одржаној дана 17.9.2013.године, на 
основу чл. 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр.62/06,  
47/11 и 93/12), чл.95. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,  
81/2009 - испр.одл., 24/11, 121/12, 42/13-одлука 
УС и 50/13-одлука УС)  и чл.  36.  Статута 
општине Врњачка Бања ("Службени лист 
општине Врњачка Бања", бр. 1/13-пречишћен 
текст),  донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 

критеријумима и 
мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 

давање у закуп и уређивање 
 грађевинског земљишта 

 
Члан 1 

 У чл.  16.  ставу 1.  алинеји 1.  Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање  грађевинског земљишта ("Службе-
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ни лист општине Врњачка Бања", бр.7/13-
пречишћен текст и 8/13-исправка), после речи: 
''становања'', и брише текст до краја ове 
алинеје. 
 У чл.16.  ставу 1.   додаје се алинеја 2,  
која гласи:  
 ''- до 100% за објекте за које Скупштина 
општине утврди да су од посебног интереса за 
општину''. 
 Алинеја 2. постаје алинеја 3. 
 

Члан 2 
 У чл.  27.  у  ставу 8.  после текста:  ''из 
чл.11.  и 18.  ове одлуке'',  ставља се тачка и 
остали текст брише. 
  

Члан 3 
 У чл.27. ставу 12. текст: ''део накнаде за 
комуналну опремљеност'', се мења у текст: 
''30%'', а остали текст се наставља. 
 

Члан 4 
 На започете поступке по захтевима 
инвеститора, примењиваће се одредбе ове 
одлуке. 
 

Члан 5 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број:400-2045/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
211. 
  Скупштина општине Врњачка Бања, 
на 13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 2. Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о критеријумима 
и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 
давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта бр.400-2045/13 од 17.9.2013.године и 
чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је 
 
                                 ОДЛУКУ  

о престанку важења Правилника 
о условима за умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта инвеститорима који 

граде, односно легализују  објекте из чл.27 став 
8. Одлуке о критеријумима и мерилима за 

утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп 
и уређивање грађевинског земљишта 

 
 
 

Члан 1 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје 
да важи  Правилник о условима за умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
инвеститорима који граде, односно легализују 
објекте из чл. 28. став 8. Одлуке о критеријумима 
и мерилима за утврђивање накнаде за отуђење, 
давање у закуп и уређивање грађевинског 
земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.3/11, 6/11, 11/11 и 7/13). 
 

   Члан 2 
           Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.лист општине Врњачка 
Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 35-20/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
212. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници, одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 29. став 3. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09, 
52/11 и 55/13), чл. 15. и 16. Закона о 
предшколском васпитању и образовању ("Сл. 
гласник РС", бр. 18/10), члана 2. став 3.  Уредбе 
о критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа (''Службени гласник РС'', број 
80/10) и члана 14. став 1. тачка 17. Статута 
општине Врњачка Бања (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'',  бр.1/13-пречишћен 
текст), доноси  
 

О Д Л У К У 
о мрежи Установе за предшколско васпитање, 
образовање и исхрану деце  ''Радост'' Врњачка 

Бања 
 

Члан 1 
 Овом Одлуком врши се допуна Одлуке 
о мрежи Установе за предшколско васпитање, 
образовање и исхрану деце ''Радост'' Врњачка 
Бања бр.610-90/11 од 7.10.2011.године, која је 
објављена у (''Сл.листу општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/11), и то у Табеларном прегледу, 
који је саставни део одлуке.  
 

Члан 2 
 У табеларном прегледу мреже 
Предшколске установе "Радост'' Врњачка Бања, 
у тачки 1.  - Мрежа дечјих вртића у којима се 
обавља целодневни боравак и припремни 
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предшколски програм,  додају се тачке:  4.,  5.  и 
6. на следећи начин: 
 
''1 Мрежа дечјих вртића у којима се обавља 
целодневни боравак и припремни предшколски 
програм:  
 
Ред. 
Број 

Назив 
објекта  

Адреса  Облик рада 
према узрасту 

деце  
4.  ''Принцеза 

Катарина 
Ново Село Целодневни 

боравак до 3 
године 
Целодневни 
боравак од 3-5,5 
година 

5.  ''Подунавци'' 
у ОШ 
''Бранко 
Радичевић''-
издвојено 
одељење 

Подунавци Целодневни 
боравак од 3-5,5 
год. 

Целодневни 
боравак од 3-5,5 
година 

6.  ''Штулац'' у 
ОШ 
''Младост'' 
Врњци-
издвојено 
одељење  

Штулац Целодневни 
боравак од 3-5,5 
година 

 
Члан 3 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања". 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 610-98/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
213. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 13. седници одржаној дана 
17.9.2013.године ,  на основу члана 13. став 3. и 
4. и члана 88. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07) и члана 36. став 
1.,  тачка 24.  и члана 104.,  Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/13 – пречишћен текст) донела је  

 
О Д Л У К У 

О БРАТИМЉЕЊУ – УСПОСТАЉАЊУ 
САРАДЊЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА И  

ГРАДА УВАРОВО, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА 

Члан 1 
 Овом Одлуком успоставља се сарадња 
односно братски односи између општине 
Врњачка Бања, Република Србија и града 
Уварово, Руска Федерација. 
 

Члан 2 
 Сарадња се успоставља на привредним, 
научним, културним, спортским, васпитно-
образовним и свим другим пољима где за то 
постоје могућности и обострани интереси.  
 

Члан 3 
 Ближи облици и садржина сарадње са 
градом Уваровом из Руске Федерације  уређују 
се Споразумом о пријатељству и сарадњи 
између општине Врњачка Бања, Република 
Србија и града Уварово, Руска федерација. 
 

Члан 4 
 Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка 
Бања потписује акта о конкретним облицима 
сарадње, о чему редовно извештава Скупштину 
општине.  
 

Члан 5 
 Средства за финансирање ове одлуке 
обезбеђена су  у буџету општине Врњачка Бања. 

 
Члан 6 

 Ова одлука ће се доставити Влади 
Републике Србије на давање сагласности. 
 

Члан 7 
 Ова Одлука ће се објавити у 
Службеном листу општине Врњачка Бања, а 
примењиваће се од дана пријема сагласности 
Владе Републике Србије. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-1002/13 од 17.9.2013.године 
      

              ПРЕДСЕДНИК 
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
214. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници, одржаној 
17.9.2013.године,  на основу чл. 55. Закона о 
водама (''Сл.гласник РС'', бр.30/10 и 93/12), 
чл.84.ст.2. Закона о ванредним ситуацијама 
(''Сл.гласник РС'', бр.111/09) и чл. 36. Статута 
општине Врњачка Бања (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/13-пречишћен 
текст), доноси 
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О Д Л У К У 
о усвајању Оперативног плана за одбрану од 

поплава на територији општине Врњачка Бања 
за воде II реда за 2013.годину 

 
Члан 1 

 Усваја се Оперативни план за одбрану 
од поплава на територији општине Врњачка 
Бања за воде II  реда за 2013.годину,  који је 
сачињен на основу позитивног Мишљења ЈВП 
''Србијаводе'', Водопривредни центар ''Морава'' 
Ниш-РЈ ''Западна Морава'' Чачак бр.07-4740/12 
од 10.9.2013.године. 
 

Члан 2 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се  
организациона једница Општинске управе 
надлежна за послове пољопривреде и 
водопривреде. 
  

Члан 3 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број:217-13/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
215. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници, одржаној 
17.9.2013.године,  на основу члана 9. Закона о 
јавним путевима (''Сл.гласник РС, бр. 101/05, 
123/07 и 101/11),  36. ст.1. тачка 32. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр.  1/13-пречишћен текст),   
чл.14. и15.  Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2013.годину (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.22/12, 4/13 и 13/13), чл. 5. 
Одлуке о оснивању Дирекције за планирање и 
изградњу ЈП (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.4/06-пречишћен текст и 13/09 и 2/13) 
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 и давању сагласности на Измене и 
допуне Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и реконструкција јавне 

расвете на подручју општине Врњачка Бања за 
2013.годину 

 

 1. Усваја се и даје  сагласност на Измене и 
допуне Програма одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградња и реконструкција 
јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања 
за 2013.годину, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора овог предузећа бр.400-1294/13 од 
30.8.2013.године.   
 2. Саставни део ове одлуке чини  Измене 
и допуне Програма одржавања, заштите, развоја 
и управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградња и 
реконструкција јавне расвете у насељу на 
подручјима општине Врњачка Бања за 
2013.годину 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:9-1000/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
216. 
 Скупштина општине Врњачка Бања, 
на 13. седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу члана 47. Закона о 
јавним предузећима ("Сл.гласник РС", 
бр.119/12) и члана 36. Статута општине 
Врњачка Бања ("Сл.лист Општине Врњачка 
Бања", бр. 1/13-пречишћен текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама 
Одлуке оснивању Једнодомног друштва са 

ограниченом одговорношћу ''Врући извори'' 
Ново Село 

 
1.  Даје се сагласност на Одлуку коју је донео 
Управни одбор Јавног предузећа  за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 
Бања, под бр.01-4406 од 11.9.2013.године, 
којом се врши измена Одлуке Управног одбора 
бр.01-635 од 11.2.2013.године, којом је 
основано Једнодомно друштво са ограниченом 
одговорношћу ''Врући извори'' Ново Село, на 
коју је Скупштина општине дала сагласност 
решењем бр.9-242/13 од 1.3.2013.године, а 
којом се: 
 -мења у називу Једнодомног друштва, 
текст: ''Ново Село'', у ''Грачац'',  
 - и у свим одредбама оснивачког акта се 
врши иста измена, односно текст: ''Ново Село'' 
мења  у ''Грачац''. 
 

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0141cc/14136.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk101/05
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0141cc/14136.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk123/07
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0141cc/14136.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk101/11
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2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-1003/13  од  17.9.2013. године 
                                            

  ПРЕДСЕДНИК 
                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Родољуб Џамић,с.р. 
______________________________________ 
 
217. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.21. 
став 2,  чл.31.,  32.  и 33.  Закона о јавним 
предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.119/12) и чл.36. 
тачка 11.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавног предузећа 

Дирекције за планирање и изградњу  
Врњачка Бања 

 
 1. Именује се Војкан Николић, 
дипл.инг.грађ. за директора Јавног предузећа 
Дирекције за планирање и изградњу 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 11. 
Статута општине. Одредбом чл.21.став 2 Закона 
о јавним предузећима, је регулисано да 
директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом.  Одредбама чл.  31.,  32.  и 33.  
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  
предузећа   Дирекције за планирање и 
изградњу Врњачка Бања  (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.8/13) и расписала Јавни 
конкурс број: 020-137/13 од 13.6.2013.године,   
који  је  објављен  у  „Службеном  гласнику  
Републике Србије“ број  53/2013, дневним 
новинама „Данас“ од 17. јуна 2013.године и на 
интернет страни  општине  Врњачка Бања. 

Правилником о мерилима за 
именовање директора јавних предузећа 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.8/13), 
ближе су прописана мерила у изборном 
поступку за именовање директора јавних 
предузећа, као и начин оцењивања стручне 
оспосебљености, знања и вештина кандидата 
који испуњавају услове за именовање и чије 
пријаве су благовремене и потпуне. 
 Решењем  Скупштине  општине  
Врњачка Бања  број  020-139/13  од 13.06.2013 
године  именована  је  Комисија  за  именовања 
општине Врњачка Бања. 
  На  основу  Закона  о  јавним  
предузећима, Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за  именовање  директора  Јавног  
предузећа  Дирекције за планирање и изградњу 
Врњачка Бања,   Комисија за именовања  је  
спровела  јавни  конкурс.   На  основу  
приложене документације, а поступајући по 
Правилнику....у погледу начина оцењивања 
стручне оспобљености знања и вештина 
кандидата, Комисија је на седници одржаној 
дана 29.8.2013.године сачинила Записник и 
утврдила Ранг листу кандидата  са  бројчано 
исказаним и утврђеним  резултатима. Из 
наведеног записника и утврђене Ранг листе се 
види,  да је документација коју су  поднели 
кандидати за директора ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу поднета у свему 
сагласнa јавном конкурсу, те да иста испуњава 
услове за бодовање по наведеном 
Правилнику..., што је Комисија и учинала, па је 
3 кандидата који испуњавају услове, уврстила 
на Ранг листу,  и то:  Војкана Николића са 84  
бодова, Марину Дуњић са 73 бодова и Веру 
Вучић са 71 бодом. 
 Дана 3.9.2013.године, под бр.020-
139/13, Комисија за именовања, доставила је 
Одељењу за заштиту животне средине, 
друштвене и комуналне делатности, Записник 
о изборном поступку и  утврђену Ранг листу 
кандидата за именовање директора јавног 
предузећа, које је на основу достављене 
документације сачинило предлог решења о 
именовању директора и заједно са Ранг листом 
за именовање доставило Скупштини општине 
Врњачка Бања на одлучивање. 
 На  основу  достављане  Листе  
кандидата  и  предлога Решења  о  именовању  
Скупштина  општине  Врњачка Бања  је за 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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директора Јавног предузећа Дирекције за 
планирање и изградњу именовала  Војкана 
Николића, дипл.инг.грађ. 
 У тачки 2.  диспозитива  овог Решења 
Скупштина општине Врњачка Бања  је  
одлучила  у  складу  са  чланом  33.  став  1., у 
тачки 3. у складу са чл.31. став 4., а у тачки 4. у 
складу са чл.32. Закона о јавним предузећима  
(''Сл. гласник РС'',  број 119 /2012). 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 
Против  овог  Решења  не  може  се  изјавити  
жалба,   али  се може покренути управни спор 
тужбом код Управног суда у Београду у року 
од 30 дана од дана пријема решења. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број:020-193/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић, с.р. 
______________________________________ 
 
218. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.38. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС",бр.119/12),  и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу ВД  директора ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања 

 
I 

 Разрешава се  Војкан Николић,  
дипл.грађ.инж. дужности ВД директора ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања, због именовања директора овог 
јавног предузећа. 
 

II 
Ово решење ће се објавити у  ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања.'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
          Број: 020-180/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
 
 
 

219. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.58. 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.119/12), чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/13) и  чл.36. тачка 11.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/13-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Јавног предузећа за 

газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања 

 
Члан 1 

 Разрешава се Ивица Лазаревић, 
дипл.инг.шумарства, дужности директора 
Јавног предузећа за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања, због 
именовања ВД директора, који ће ову дужност 
вршити као привремени орган предузећа. 
 

Члан 2 
 Ово решење се доноси због наступања 
разлога из чл. 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12) и чл.24. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.2/13),  обзиром да је 
Скупштина општине Врњачка Бања, као 
надлежни орган оснивача прихватила заључак 
Комисије за сагледавање стања и предлагање 
мера за реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“ 
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка 
Бања,  да оснивач у складу са својим 
овлашћењима из чл.58. Закона о јавним 
предузећима, а у циљу заштите општег 
интереса и отклањања поремећају у пословању 
предузме мере које се односе на промену 
унутрашње организације јавних предузећа, и 
разрешење органа које именује оснивач и 
именовање привремених органа. 
 

Члан 3 
 Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-198/13  од  17.9.2013.године 
                    
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
 
 



 Страна 12     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.9.2013. године 
  

220. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.42. 
и 58. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр.119/12), чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/13) и  чл.36. тачка 11.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/13-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању ВД директора Јавног предузећа за 

газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања 

 
Члан 1 

 Именује се  Ивица Лазаревић, 
дипл.инг.шумарства, за ВД директора Јавног 
предузећа за газдовање заштитним шумама 
''Борјак'' Врњачка Бања, који ће ову дужност 
вршити као привремени орган предузећа. 
 Именовани ће дужност ВД директора, 
као привременог органа Јавног предузећа за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања, вршити најдуже до 6 месеци. 
 

Члан 2 
 Ово решење се доноси због наступања 
разлога из чл. 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12) и чл.24. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.2/13),  обзиром да је 
Скупштина општине Врњачка Бања, као 
надлежни орган оснивача прихватила заључак 
Комисије за сагледавање стања и предлагање 
мера за реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“ 
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка 
Бања, да оснивач у складу са својим овлашће-
њима из чл.58. Закона о јавним предузећима, а 
у циљу заштите општег интереса и отклањања 
поремећају у пословању предузме мере које се 
односе на промену унутрашње организације 
јавних предузећа, и разрешење органа које име-
нује оснивач и именовање привремених органа. 
 

Члан 3 
 Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
          Број: 020-199/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Родољуб Џамић, с.р. 
_______________________________________ 

221. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.58. 
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', 
бр.119/12), чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за обављање комуналних 
делатности ''Бели извор'' (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.2/13)  и  чл.36.  тачка 
11.Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/13-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу директора Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатност ''Бели извор'' 
Врњачка Бања 

 
Члан 1 

 Разрешава се Живота Негојевић, 
дипл.инг.грађ, дужности директора Јавног 
предузећа за обављање комуналних делатност 
''Бели извор'' Врњачка Бања, на лични захтев.  

 
Члан 2 

 Ово решење ће се објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
            Број: 020-178/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
222. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.42. 
и 58. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр.119/12), чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за обављање комуналних 
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и  
чл.36. тачка 11.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању ВД директора Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 

Врњачка Бања 
 

Члан 1 
 Именује се Верица Бабић, 
дипл.економиста, за ВД директора Јавног 
предузећа за обављање комуналних делатности 
''Бели извор'' Врњачка Бања, која ће ову 
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дужност вршити као привремени орган 
предузећа. 
 Именована ће дужност ВД директора, 
као привременог органа Јавног предузећа за 
обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања, вршити најдуже до 6 месеци. 
 Именована  је дужна да ступи на рад у 
року од осам дана од дана пријема решења. 
 

Члан 2 
 Ово решење се доноси због наступања 
разлога из чл. 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12) и чл.24. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈП за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.2/13), обзиром да 
је Скупштина општине Врњачка Бања, као 
надлежни орган оснивача прихватила заључак 
Комисије за сагледавање стања и предлагање 
мера за реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“ 
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка 
Бања,  да оснивач у складу са својим 
овлашћењима из чл.58. Закона о јавним 
предузећима, а у циљу заштите општег 
интереса и отклањања поремећају у пословању 
предузме мере које се односе на промену 
унутрашње организације јавних предузећа, и 
разрешење органа које именује оснивач и 
именовање привремених органа. 
 

Члан 3 
 Ово решење ће се  објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-179/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
 
223. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.42. став 3. Закона о јавним 
предузећима ("Сл.гласник РС",бр.119/12),  и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/13-пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању  ВД  директора Јавног предузећа 
за превоз путника и транспорт робе „Нови 

Аутопревоз“  Врњачка Бања 
 

Члан 1 
 Именује се Живорад Јаћимовић,  за вд 
директора Јавног предузећа за превоз путника 

и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''  Врњачка 
Бања, почев од 26.10.2013.године, када 
именованом истиче први мандат вд директора, 
на период до 6 месеци. 
 

Члан 2 
Ово решење се доноси  због наступања 

разлога из чл. 34. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12), обзиром да је 
Комисија за именовања на седници од 
29.8.2013.године, утврдила  да  по расписаном 
Јавном конкурсу за избор директора овог 
предузећа, број: 020-138/13 од 13.6.2013.године,   
који  је  објављен  у  ''Службеном  гласнику  
Републике Србије'',  број  53/2013, дневним 
новинама „Данас“ од 17. јуна 2013.године и на 
интернет страни  општине  Врњачка Бања, 
ниједан од пријављених кандиата не испуњава 
услове за именовање, односно да су пријаве 
кандидата одбачене због непотпуне 
документације, у ком периоду трајања мандата ће 
се  спровести нови Јавни конкурс за именовања 
директора ЈП ''Нови Аутопревоз''. 
 

Члан 3 
Ово решење ће се  објавити у   

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-181/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
224. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.12. 
и 58. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр.119/12), чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/13) и  чл.36. тачка 11.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/13-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Привременог Надзорног одбора  

Јавног предузећа за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања 

 
Члан 1 

У Привремени Надзорни одбор ЈП за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 
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1. Живота Ердоглија, за члана. 
 
Испред запослених: 
2.Зоран Рсовац, члан. 
 
Председник Надзорног одбора биће 

именован накнадно. 
 

Члан 2 
 Ово решење се доноси због наступања 
разлога из чл. 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12) и чл.24. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.2/13),  обзиром да је 
Скупштина општине Врњачка Бања, као 
надлежни орган оснивача прихватила заључак 
Комисије за сагледавање стања и предлагање 
мера за реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“ 
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка 
Бања,  да оснивач у складу са својим 
овлашћењима из чл.58. Закона о јавним 
предузећима, а у циљу заштите општег 
интереса и отклањања поремећају у пословању 
предузме мере које се односе на промену 
унутрашње организације јавних предузећа, и 
разрешење органа које именује оснивач и 
именовање привремених органа. 
 

Члан 3 
 Ово решење ће се  објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-182/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
225. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. седници, одржаној 17.9.2013.године, на 
основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), чл.12. 
и 58. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник 
РС'', бр.119/12), чл.24. Одлуке о промени 
оснивачког акта ЈП за обављање комуналних 
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/13) и  
чл.36. тачка 11.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Привременог Надзорног одбора  

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

 
 

Члан 1 
У Привремени Надзорни одбор ЈП за 

обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 
Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 
1. Ратомир Стевановић, председник. 
 
Испред запослених: 
2.Благојевић Драгослав, члан. 
 
Члан  Надзорног одбора, испред осни-

вача,  биће именован накнадно. 
 

Члан 2 
 Ово решење се доноси због наступања 
разлога из чл. 58. Закона о јавним предузећима 
(''Сл.гласник РС'', бр.119/12) и чл.24. Одлуке о 
промени оснивачког акта ЈП за за обављање 
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.2/13), обзиром да је Скупштина општине 
Врњачка Бања, као надлежни орган оснивача 
прихватила заључак Комисије за сагледавање 
стања и предлагање мера за реформу јавног 
сектора, ЈП „Борјак“ Врњачка Бања и ЈП “Бели 
извор“ Врњачка Бања, да оснивач у складу са 
својим овлашћењима из чл.58. Закона о јавним 
предузећима, а у циљу заштите општег 
интереса и отклањања поремећају у пословању 
предузме мере које се односе на промену 
унутрашње организације јавних предузећа, и 
разрешење органа које именује оснивач и 
именовање привремених органа. 
 

Члан 3 
 Ово решење ће се  објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања.'' 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-183/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
226. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС', бр.129/07), чл.12. ст.2. и 3., чл.13. ст.2., 
чл.15., чл.16. чл.19. Закона о јавним 
предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 119/12),  
чл.8. Одлуке о промени оснивачког акта ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка 
Бања", бр.2/13) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 1/13-пречишћен текст), 
донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника  и чланова  
Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекције 

за планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања 

 
I 

У Надзорни одбор ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања, 
именује се: 

Испред оснивача: 
1. Мирко Срејић, председник и 
2. Раде Божић, члан. 
Испред запослених: 
3.Ђорђе Миодраговић, члан. 

 
II 

Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу накнаду за 
рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач, на основу извештаја о 
степену реализације програма пословања 
јавног предузећа. 
 

III 
Председник и чланови Надзорног 

одбора именују се на период од 4 (четири) 
године. 
 

IV 
 Ово решење ће се   објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-166/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
227. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС', бр.129/07), чл.12. ст.2. и 3., чл.13. ст.2., 
чл.15., чл.16. чл.19. Закона о јавним 
предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 119/12),  
чл.25.  и чл.26. 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.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/13-пречишћен текст), донела је  
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 

члана   
Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз 
путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ 

Врњачка Бања 
 

I 
Разрешава се Ђорђе Јанковић дужности 

председника ЈП за превоз путника и транспорт 
робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка Бања, на 
лични захтев. 
 

II 
 Именује се Гордана Узуновић за 
председника Надзорног одбора ЈП за превоз 
путника и транспорт робе „Нови Аутопревоз“ 
Врњачка Бања, која је обављала дужност члана 
овог Надзорног одбора на основу   решења 
Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020-
101/13  од 30.4.2013.године. 
 Именује се Дарко Радосављевић за 
члана Надзорног одбора ЈП за превоз путника и 
транспорт робе „Нови Аутопревоз“ Врњачка 
Бања. 
 

III 
Председник и чланови Надзорног 

одбора имају право на одговарајућу накнаду за 
рад у Надзорном одбору. 

Висину накнаде из става 1. овог члана 
утврђује оснивач, на основу извештаја о 
степену реализације програма пословања 
јавног предузећа. 
 

IV 
 Мандат новоизабраног члана траје до 
истека мандата Надзорног одбора. 
 

V 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-164/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
228. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.66. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС",бр.119/12),  и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу Управног одбора Јавног 
предузећа за обављање комуналних  

 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору ЈП за обављање комуналних  
делатности "Бели Извор"Врњачка Бања и то: 

1. Ратомир Стевановић, 
2. Младен Перковић, 
3. Радослав Вулетић, члан,  

 4. Маријана Станојчић и 
 5.Виолета Сотировић, због именовања 
Привременог Надзорног одбора у складу са 
Законом о јавним предузећима. 
 

II 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-190/13  од  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
 
229. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.66. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС",бр.119/12),  и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  Управног одбора Јавног 
предузећа за газдовање заштитним шумама 

''Борјак'' Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања  и то: 

1. Зоран Рсовац,  
2. Дејан Топаловић,  
3. Живомир Влајковић,  

 4. Марина Илић и 
 5.Зоран Рсовац, због именовања 
Привременог Надзорног одбора у складу са 
Законом о јавним предузећима. 
 

II 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-191/13  17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Родољуб Џамић, с.р. 
_______________________________________ 
 
230. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.66. Закона о јавним предузећима 
("Сл.гласник РС",бр.119/12),  и чл.36.став 1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу   

Управног одбора ЈП Дирекције за планирање 
и изградњу општине Врњачка Бања 

 
I. 

 Разрешавају  се дужности чланова  у  
Управном одбору ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања,  и то: 

 1. Иван Јеринић,  
2.  Петар Регоје,  
3.  Бранко Бонџић, 

 4. Александар Костадиновић и 
 5. Светлана Вучковић, због именовања 
Надзорног одбора у складу са Законом о јавним 
предузећима. 
 

II 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-185/13  од 17.9.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Родољуб Џамић, с.р. 
________________________________________ 
 
231. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.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. 
1/13-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
1/13-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Одбора за  



 Страна 17     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.9.2013. године 
  

пољопривреду и село Скупштине општине 
Врњачка Бања 

 
Члан 1 

 Разрешава се Љубица Ђошовић 
дужности члана Одбора за пољопривреду и 
село Скупштине општине Врњачка Бања, на 
лични захтев. 

 
Члан 2 

 Именује се Игор Пешић из Новог Села 
за члана Одбора за пољопривреду и село 
Скупштине општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-177/13  од 17.9.2013.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Родољуб Џамић,  с.р. 
________________________________________ 
 
232. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС', бр.129/07), чл.10.Одлуке о оснивању 
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални 
развој општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.8/13) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника  и чланова  

Управног одбора Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине 

Врњачка Бања 
 

I 
 У Управни  одбор Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине 
Врњачка Бања, именује се: 

1. Александар Јевтић, председник, 
2. Светозар Чкребо, члан, 
3. Дарко Тошић, члан, 
4. Срђан Радибратовић, члан, 
5. Лазар Радаковић, члан, 
6. Љубица Ђошовић, члан и 
7. Славиша Егерић, члан. 

 
II 

Председник и чланови Управног одбора 
се именују на период од 4 године. 

 

III 
 Ово решење ће се  објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-198/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                Родољуб Џамић, с.р. 
______________________________________ 
 
233. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл.10.Одлуке о оснивању  
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/13-пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу  ВД директора  
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања   

 
I. 

 Разрешава   се Ненад Станојевић из 
Новог Села дужности  ВД директора Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања, због истека 
мандата на који је именован.  
 

II. 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-186/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
234. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл.10.Одлуке о оснивању  
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 1/13-пречишћен текст), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о  именовању директора  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања   
 

I. 
 Именује  се Ненад Станојевић из Новог 
Села за директора Установе ''Спортски центар'' 
Врњачка Бања, на период од 4 године. 
  

II. 
 Ово решење ће се објавити у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-187/13  од 17.9.2013.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Родољуб Џамић, с.р. 
_____________________________________ 
 
235. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл.52. Закона о 
планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'',  
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-Одлука УС и 50/13-Одлука УС) и  
чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника и чланова Комисије 
за планове општине Врњачка Бања 

 
Члан 1 

Разрешававају се дужности чланови 
Комисије за планове, и то: 
 1. Драгољуб Контић, дипл.инг.грађ, 
председник, 
 2. Марина Дуњић, дипл.инг.арх., 
зам.председника, 
 3. Славољуб Рачић, дипл.инг.арх., члан. 
 4. Проф. др Драгослав Шумарац, 
дипл.инж.грађ., Инжењерска комора Србије из 
Београда, члан и  
 5. Мр Игор Марић, дипл.инж.арх., 
ИАУС,  Београд,  члан,  због истека мандата на 
који су именовани. 

  
Члан 2 

Ово решење ће се  објавити  у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-188/13 од 17.9.2013.године 
 
 
 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 
236. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13. редовној седници одржаној дана 
17.9.2013.године, на основу чл.52. Закона о 
планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09, 81/09-испр., 64/10- Одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13-Одлука УС и 50/13-Одлука УС) и  
чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр. 1/13-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за планове општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1 
 Ради обављања стручних послова у 
поступку израде и спровођења планских 
докумената, као и давања стручног мишљења 
по захтеву надлежне организационе јединице 
Општинске управе,  образује се  Комисија за 
планове (у даљем тексту: Комисија).  
 

Члан 2 
 Комисија има председника, заменика 
председника и 3 члана. 
 Два члана Комисије се именују на 
предлог министарстава надлежних за послове 
просторног планирања и урбанизма.  
 Мандат председника, заменика 
председника и чланова Комисије траје 4 
године. 
 

Члан 3 
 У Комисију за планове општине 
Врњачка Бања, именују се: 

ИСПРЕД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  
 1. Драгољуб Контић, дипл.инг.грађ, 
председник, 
 2. Марина Дуњић, дипл.инг.арх., 
зам.председника, 
 3. Славољуб Рачић, дипл.инг.арх., члан. 
 ИСПРЕД МИНИСТАРСТАВА НАДЛЕ-
ЖНИХ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНИРАЊА И УРБАНИЗМА 
 4. др Игор Марић, дипл.инж.арх., 
Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 
Београд, члан. 
 5. Александар Вучићевић, дипл.просторни 
планер, Урбанистички завод Београд, члан. 
 

Члан 4 
 Начин рада, одлучивања, висину нак-
наде, обављање стручних и административно-
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техничких послова за рад Комисије, уређује се 
Пословником о раду Комисије, на који 
сагласност даје Општинско веће. 
  

Члан 5 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-189/13  од 17.9.2013.године 
      
                   ПРЕДСЕДНИК 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
237. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 13.  редовној седници одржаној  дана 
17.9.2013.године,  на основу чл.55. ст.3. тачка 
3. 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу  члана  Школског  одбора ОШ 
"Бранко Радичевић"  Вранеши 
   

I 
 Разрешава  се Војислав Коматина, 
дужности члана  Школског одбора ОШ 
"Бранко Радичевић"  у Вранешима, који је 
именован испред запослених, због наступања 
услова из чл.55.ст.3.тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а због 
неправилности које су утврђене у поступку 
преиспитивања акта о именовању овог 
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: 020-197/13  од  17.9.2013. године  
      
         ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
 
 

238. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 13.  редовној седници одржаној  дана 
17.9.2013.године,  на основу чл.55. ст.3. тачка 
5. 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  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању члана  Школског  
одбора ОШ "Бане Миленковић"   

Ново Село 
    

I 
Разрешава  се Горица Рафаиловић, 

дужности члана  Школског одбора ОШ "Бане 
Миленковић"  у Новом Селу,  због наступања 
услова из чл.55.ст.3.тачка 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања, обзиром да 
именована заступа више структура, јер је 
родитељ ученика у овој школи. 
 

II 
 Именује се Иванка Ивезић у Школски 
одбор ОШ ''Бане Миленковић'' Ново Село, 
испред локалне самоуправе. 
 Мандат новоизабраног члана траје до 
истека мандата Школског одбора. 
 

III 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

IV 
Ово решење ће се објавити у “Сл.листу 

општине Врњачка Бања”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          
Број: 020-161/13  од  17.9.2013. године 

      
         ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Родољуб Џамић,  с.р. 
_________________________________________ 
 
239. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
13.редовној седници одржаној дана 
17.09.2013.године, на основу   чл.14., 60., 61., 
61а., 64. и 64а. Закона о пољопривредном 
земљишту („Сл.гласник РС“, бр.62/06, 65/08 и 
41/09), Приручника за израду годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта (Издавач СКГО), 
чл.36 Статута општине Врњачка Бања  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен 
текст)  и  чл.104.  став 2.  Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања, (''Сл.лист општине 
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Врњачка Бања'', бр. 1/13-пречишћен текст)  
донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Комисије за израду предлога 

годишњих програма заштите, уређења и 
коришћења  

пољопривредног земљишта на територији 
општине Врњачка Бања за период  од 2013. – 

2017.године 
 

I 
 Образује се Комисија за израду 
Предлога годишњих програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Врњачка 
Бања за период од  2013.-2017. године (у даљем 
тексту: Комисија). 
 

II 
 У Комисију се именују: 
За председника: 
Зоран Дунић, дипл. економиста 
за заменика председника: 
Александар Бекчић, дипл. инж. пољопривреде 
за чланове: 
1. Ненад Јокић, дипл.инж. пољопривреде 
2. Марина Илић, дипл. инж. шумарства                                                                
3. Станко Белић, дипл. инж. геологије                                                                
4. Горан Петровић, дипл.инж. пољопривреде                                                                
5. Драгана Грујић - Шарчевић, дипл. инж. 
шумарства                                                                
6. Мила Стојановић, дипл. инж. пољопривреде 

 
III 

 Задатак Комисије је: 
Да сачини Предлоге Годишњих програма 
заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта на територији општине 
Врњачка Бања, за период од 2013.-2017.године, 
у складу са одредбама Закона о 
пољопривредном земљишту, („Сл.гласник РС“, 
бр.62/06, 65/08 и 41/09),  Приручника за израду 
годишњег Програма заштите,  уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
(Издавач СКГО), Инструкцијом Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о 
изради годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта и 
поступка јавног надметања, број: 320-11-
5512/2009-06 од 03.11.2010 године и по 
динамици утврђеној у наведеним актима. 

 
IV 

 За обављање задатака из става III овог 
решења, председник, заменик председника и 
чланови Комисије, имају право на накнаду у 
висини и под условима утврђеним Одлуком о 
накнадама за рад и путним трошковима 
одборника, чланова Општинског већа и радних 
тела Скупштине општине Врњачка Бања. 

V 
 Стручну обраду аката, других 
материјала, организационе и административне 
послове за Комисију врши Одељење за 
финансије, локалне јавне приходе и привреду  
Општинске управе Врњачка Бања. 

 
VI 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном листу“ 
општине Врњачка Бања. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-201/13  од 17.09.2013.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                   Родољуб Џамић, с.р. 
_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
240. 
          Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 13. редовној седници одржаној дана 
16.9.2013.год. на основу члана 59 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.1/13), и чл. 33. Пословника о 
раду Општинског Већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси  
 

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ КОНСУЛТАНТСКИХ 

УСЛУГА ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈЕ О 
ОРГАНИЗАЦИОНОМ РАЗВОЈУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1 

                 Овом одлуком се приступа 
прибављању консултантских услуга за израду 
студије о организационом развоју Општинске 
управе  општине Врњачка Бања у наредном 
периоду у сарадњи са постојећом и лидерском 
структуром која промовише потребу промене 
постојећих организационих структура у јавном 
сектору у циљу развоја знања, корпоративне 
културе, вредности неопхоних за формирање 
новог лидерског реинжењеринга, као фактора 
унапређења организационе ефикасности и 
прилагођавања променама у окружењу. 
                  

Члан 2 
                 Ради реализације циља дефинисаног 
чл.1. ове одлуке консултантске услуге  
обавезно треба да садрже следеће елементе:  
 -Израда анализе организационе структ-
уре, процеса и процедура у обављању изворних 
и поверених послова, ефективност и ефика-
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сност служби, повезаност и кораке у 
интеракцији са спољним океружењем,  
 -Достављање извештај о спроведеној 
анализи  који треба да  садржи  утврђено стање, 
оцену ефикасности модела, предности и недос-
татке, могуће варијанте развоја, рангирање 
приоритета и предуслове за ефикасну политику 
развоја,  

- Пројекат „Развој лидерских вештина“ 
који обухвата унапређење лидерства кроз 
истраживање, евалуацију, тренинг и развој 
тимског рада ради реализације пројекта. 
 

Члан 3 
            Начелник Општинске управе  општине 
Врњачка Бања у складу са Законом о јавним 
набавкама прибавља консултантску услугу из 
чл.1.  ове одлуке и у oбавези је да извештсти 
Општинско веће о ефектима прибављене 
консултантских услуга и предлаже доношење 
аката прописаних законом потребних за 
имплементацију предложених решења добије-
них прибављеном консултанском услугом. 
 

Члан 4 
             За реализацију ове одлуке опредељују 
се средства у висини до 380.000 динара  са 
одговарајуће позиције буџета општине за 
2013.годину. 
 

Члан 5 
           За реализацију ове одлуке и праћење 
спровођења задужени: су одељење Општинске 
управе надлежно за финансије и одељење 
надлежно  за општу управу и заједничке 
послове. 
 

Члан 6 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“.  
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА АЊА 
          Број: 9-997/13  од 16.9.2013.год. 
 
 

         ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                  Андрија Боћанин,с.р. 
___________________________________________ 
 
241. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
11.9.2013. године, на основу чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр.1/13-пречишћен текст), чл. 
137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ , 
број 24/2011 и 99/2011 –др.закон), чл. 14. 
Одлуке о буџету СО Врњачка Бања 
(„Сл.гласник општине Врњачка Бања „ број 

22/12, 4/3 и 13/13) и  чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(«Сл.лист општине Врњачка Бања», бр.7/09),   
донело је  

 
О Д Л У К У 

о II изменама и допунама Одлуке о 
расподели буџетских средстава 

намењених за развој спорта и спортских 
активности у општини Врњачка Бања за 

2013.годину  
 

I. 
                У члану 2. став 1.,Одлуке о расподели 
буџетских средстава намењених за развој спорта 
и спортских активности у општини Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 
3/13), износ 4.000.000,00 мења се у износ од 
4.400.000,00. 
 

II. 
 У члану 2.  став 2.  тачка 3.,  износ 
490.000,00 динара мења се у износ од 890.000 
динара. 
 

    III. 
                Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Врњачка Бања“.  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
            Број:400- 2003 /13 од 11.9.2013.год. 
                                                                        
           ПРЕДСЕДНИК  
                                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                              Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
242.        
           Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на телефонској  седници, одржаној дана 
11.9.2013.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 и 63/13), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.22/12, 4/13 и 
13/13), 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  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2013.г. («Службени 
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лист општине Врњачка Бања»,бр.22/12, 4/13 и 
13/13) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
400.000,00 динара у корист апропријације у 
разделу 7.02. физичка култура, функционална 
класификација 810, економска класификација 
48191  назив апрорпијације Дотације спортс-
ким и омладинским организацијама  
2. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати                  
планирана апропријација 48191 . 
3. Средства из предходне тачке одобравају се 
по закључку Одбора за омладину и спорт СО  
бр.06-99/13-3 од 11.9.2013.год, а по 
достављеном мишљеу Одељења за финансије, 
локалне јавне приходе и привреду бр.400-
2003/13 од 11.09.2013.године и Одељења за 
заштиту животне средине, друштвене и 
комуналне делатности бр. 6-99/13-2 од 
119.2013.године. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   
5. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр: 400-2003/13 од 11.9.2013.године 

 
      ПРЕДСЕДНИК  
                                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                      Бобан Ђуровић,с.р. 
_______________________________________ 
 
243. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 12. редовној седници одржаној дана 
13.09.2013.године на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 
62/13 и 63/13испр.),  Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2013.год.  („Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.22/12, 4/13 и 13/13), 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  Е Њ  Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

1. Одобрава се коришћење средстава из буџета 
општине Врњачка Бања за 2013.годину на име 
реновирања простора „Галерија“ на тргу 
културе, са апропријације средства за 

финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, економска класификација 
500, назив позиције Издаци за нефинансијску 
имовину у износу од 1.330.000,00 дин. из 
извора финансирања 01.   
2.  О реализацији овог решења стара се 
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове праћења извршења 
програма установа. 
3.  Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања.“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-19411/13 од 13.09.2013.године 

                                                                                                    
   ПРЕДСЕДНИК  
       ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
            Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
244. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на својој телефонској  седници, одржаној 
дана 30.8.2013.године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 
62/13 и 63/13испр.), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.22/12, 4/13 и 
13/13), 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  Е Њ  Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

1. Одобрава се коришћење средстава из буџета 
општине Врњачка Бања за 2013.годину ЈП 
„Бели извор“ из Врњачке Бање са 
апропријације средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 400, 
економска класификација 500, назив позиције 
издаци за нефинансијску имовину у износу од 
6.000.000,00 дин. за финансирање завршетка 
дечјег вртића у Новом Селу, и то износ од 
137.136,00дин. из извора 10 и износ од 
5.862.864,00 дин. из извора 01. 
2. Реализација пројекта евидентира се на 
апропријацији из тачке 1 овог решења, а пренос 
средстава се врши по основу Уговора,  који ће 
бити потписан. 
3.  О реализацији овог решења стара се  ЈП 
„Бели извор“ и одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за послове 
финансија, и одељење Општинске управе 
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општине Врњачка Бања надлежно за послове 
праћења извршења програма јавних предузећа. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1935 /13 од 30.8.2013.године 
 

         ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                 Андрија Боћанин,с.р. 
________________________________________ 
 
245. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници одржаној дана 
2.9.2013.године на основу Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.),  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2013.год. („Сл.лист Општине Врњачка Бања„ 
бр.22/12, 4/13 и 13/13), 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  Е Њ  Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

1. Одобрава се коришћење средстава из буџета 
општине Врњачка Бања за 2013.годину за 
доспеле обавезе према поравњању 2.П.97/2013 
закљученом између општине Врњачка Бања  и 
предузећа ''Бетмонт'' доо, са апропријације 
средства за финансирање пројеката, 
функционална класификација 400, економска 
класификација 500, назив позиције Издаци за 
нефинансијску имовину у износу од 
1.161.557,50 дин. из извора финансирања 13 за 
измирење треће рате. 
2.  О реализацији овог решења стара се 
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове праћења извршења 
програма установа. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања.“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1067/13 од 2.9.2013.године 

                                                                                                    
   ПРЕДСЕДНИК  
       ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
            Бобан Ђуровић,с.р. 
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, 
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