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304.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници одржаној дана 

15.11.2016.године, на основу   Закона о 

заштитнику грађана („Сл.гласник РС“, бр. 79/05 

и 54/07), чл.97. Закона о локалној самоуправи 

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

16. и чл.111. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14)  и чл.104. став 2. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања, 

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

пречишћен текст и 21/14),   донела је  
 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

 I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет уређивања 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се надлежност и 

овлашћења, начин поступања, избор и престанак 

дужности Заштитника грађана и друга питања од 

значаја за рад Заштитника грађана.  
 

Члан 2. 

Заштитник грађана је овлашћен да 

контролише поштовање права грађана, утврђује 

повреде учињене актима, радњама или 

нечињењем Општинске управе општине 

Врњачка Бања, Општинског  правобранилаштва 

и јавних служби чији је оснивач општина 

Врњачка Бања (у даљем тексту: субјекти 

контроле) ако се ради о повреди прописа и 

општих аката општине Врњачка Бања (у даљем 

тексту: општина).  

Заштитник грађана није овлашћен да 

контролише рад Скупштине општине Врњачка 

Бања (у даљем тексту: Скупштина), Председника 

општине Врњачка Бања (у даљем тексту: пред-

седник) и Општинског већа општине Врњачка 

Бања (у даљем тексту: Општинско веће).  
 

Самосталност и независност 

Члан 3. 

Заштитник грађана је орган који је 

самосталан и независан у обављању послова 

утврђених овом одлуком и нико нема право да 

утиче на његов рад и поступање.  

Заштитник грађана за свој рад одговара 

Скупштини.  

Заштитник грађана врши своју дужност у 

оквиру Устава, закона, других прописа и општих 

аката и у свом раду придржава се начела правде 

и правичности.  
 

Седиште 

Члан 4. 

Седиште Заштитника грађана је у 

Врњачкој Бањи, ул. Крушевачка бр. 17. 
 

Јавност рада 

Члан 5. 

Рад Заштитника грађана је јаван.  

Jавност рада Заштитника грађана 

обезбеђује се подношењем и објављивањем 

годишњег и посебних извештаја и на други 

начин који Заштитник грађана одреди.  
 

II - НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 
 

Надлежност 

Члан 6. 

Заштитник грађана контролише 

остваривање права грађана, утврђује повреде 

учињене актима, радњама или нечињењем 

субјеката контроле, ако се ради о повреди 

прописа и општих аката општине.  
 

Овлашћења 

Члан 7. 

Заштитник грађана, поред права на 

покретање и вођење поступка, има право да 

пружањем добрих услуга, посредовањем и 

давањем савета и мишљења о питањима из своје 

надлежности делује превентивно, у циљу 

унапређења рада субјеката контроле и 

унапређења заштите људских слобода и права.  

 

Учешће у изради прописа 

Члан 8. 

Заштитник грађана подноси надлежном 

органу општине иницијативу за измену и допуну 

прописа и општих аката општине ако сматра да 

до повреде права грађана долази због 

недостатака у тим актима, као и да иницира 

доношење нових прописа и других општих аката 

општине када сматра да је то од значаја за 

заштиту права грађана.  
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Заштитник грађана даје мишљење 

Општинском већу и другом овлашћеном 

предлагачу на нацрт прописа или општег акта 

општине када се њиме уређују питања од значаја 

за заштиту и унапређење права грађана.  

 

Покретање поступка пред Уставним судом 

Члан 9. 

Заштитник грађана подноси иницијативу 

за покретање поступка за оцену уставности и 

законитости закона, других прописа и општих 

аката којима се уређују питања која се односе на 

права грађана, уколико сматра да исти нису у 

складу са уставом и законом.  
 

Покретање поступка пред надлежним органима 

Члан 10. 

Заштитник грађана је овлашћен да јавно 

препоручи разрешење функционера који је 

одговоран за повреду права грађана, односно да 

иницира покретање дисциплинског поступка 

против запосленог у субјекту контроле који је 

непосредно одговоран за учињену повреду и то ако 

из поновљеног понашања функционера или 

запосленог произилази намера да одбијају сарадњу 

са Заштитником грађана или ако се утврди да је 

учињеном повредом грађанину причињена 

материјална или друга штета већих размера.  
 

Члан 11. 

Када нађе да у радњама руководећег 

радника или запосленог у субјекту контроле има 

елемената кривичног или другог кажњивог дела, 

Заштитник грађана је овлашћен да надлежном 

органу поднесе захтев, односно пријаву за 

покретање кривичног, прекршајног или другог 

одговарајућег поступка.  
 

Обавеза сарадње са Заштитником грађана 

Члан 12. 

Субјекти контроле обавезни су да 

сарађују са Заштитником грађана.  

Заштитник грађана има право да обави 

разговор са сваким запосленим лицем субјекта 

контроле када је то од значаја за поступак који 

води.  
 

Члан 13. 

Председник Скупштине, Председник 

општине, чланови Општинског већа, начелник 

Општинске управе општине Врњачка Бања, 

општински правобранилац и директори јавних 

служби чији је оснивач општина дужни су да 

приме, без одлагања, а најкасније у року од 15 

дана, Заштитника грађана на његов захтев.  
 

Члан 14. 

Односи између Заштитника грађана и 

Заштитника грађана из других општина 

заснивају се на међусобној сарадњи у складу са 

овом одлуком.  

III – ПОСТУПАК 

Покретање поступка 

Члан 15. 

Заштитник грађана покреће поступак по 

притужби грађана или по сопственој 

иницијативи.  

Свако физичко или правно лице, домаће 

или страно које сматра да су му актом, радњом 

или нечињењем субјекта контроле повређена 

права може да поднесе притужбу Заштитнику 

грађана.  

Лице из става 2. овог члана може се 

обратити Заштитнику грађана и преко 

одговарајућег удружења, односно организације.  

Притужбу у име малолетног лица 

подноси родитељ, односно законски заступник, а 

ако се ради о повреди права правног лица 

притужбу подноси лице овлашћено за заступање 

тог правног лица.  

Заштитник грађана не поступа по 

анонимној притужби.  

Ако сматра да у анонимној притужби 

има основа за његово поступање, Заштитник 

грађана покреће поступак по сопственој 

иницијативи.  
 

Члан 16. 

Пре подношења притужбе Заштитнику 

грађана, подносилац притужбе је дужан да покуша 

да заштити своја права у одговарајућем правном 

поступку.  

Заштитник грађана ће упутити подносиоца 

притужбе на покретање одговарајућег правног 

поступка, ако је такав поступак предвиђен, и неће 

поступати по притужби док претходно не буду 

исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем 

правном поступку.  

Изузетно од става 2. овог члана, 

Заштитник грађана може покренути поступак и 

пре него што су исцрпљена сва правна средства 

ако би подносиоцу притужбе била нанета 

ненадокнадива штета или кад Заштитник грађана 

оцени да је дошло до грубог кршења начела 

самосталности и законитости, стручности, 

непристрасности и политичке неутралности, 

делотворности у остваривању права странака и 

поштовања странака у субјекту контроле.  
 

Притужба 

Члан 17. 

Притужба садржи назив субјекта на чији 

се рад односи, опис повреда права, чињенице и 

доказе који поткрепљују наводе из притужбе, 

податке о томе која су правна средства 

искоришћена, као и име и адресу подносиоца.  

Притужба се подноси у писаној форми 

(укључујући и електронску комуникацију) или 

усмено на записник и за њено подношење не 

плаћа се такса нити било која друга накнада.  
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Допуна притужбе 

Члан 18. 

Ако притужба не садржи све потребне 

податке, Заштитник грађана може затражити да 

се она допуни у року који он одреди.  
 

Рок за подношење притужбе 

Члан 19. 

Притужба се може поднети најкасније у 

року од једне године од извршене повреде права 

грађана, односно од последњег поступања или 

непоступања субјекта контроле у вези са 

учињеном повредом права грађана.  
 

Непоступање по притужби 

Члан 20. 

Заштитник грађана је дужан да поступи 

по свакој притужби осим:  

1) ако предмет на који се односи притужба не 

спада у надлежност Заштитника грађана;  

2) ако је притужба поднета по истеку прописаног 

рока из члана 19. одлуке;  

3) ако је притужба поднета пре употребе свих 

расположивих правних средстава, а нису 

испуњени услови из члана 16. став 3. одлуке;  

4) ако је притужба анонимна, осим у случају из 

члана 15. став 6. одлуке;  

5) ако притужба не садржи потребне податке, а 

подносилац недостатак не отклони ни у 

накнадном року одређеном за допуну притужбе, 

нити се обрати Заштитнику грађана за стручну 

помоћ у отклањању недостатка.  

Ако због неког од разлога из става 1. 

овог члана нема основа за поступање Заштит-

ника грађана, Заштитник грађана ће одбацити 

притутжбу, о чему је дужан да обавести подно-

сиоца притужбе, уз навођење разлога за 

одбацивање.  

 

Обавештење 

Члан 21. 

О покретању и завршетку поступка 

Заштитник грађана обавештава подносиоца 

притужбе, као и субјект контроле против којег је 

поднета притужба.  

Субјект контроле је обавезан да одговори 

на све захтеве Заштитника грађана, као и да му 

достави све тражене информације и списе у року 

који он одреди, а који не може бити краћи од 15 

нити дужи од 30 дана.  

Заштитник грађана може, у нарочито 

оправданим случајевима, да субјекту контроле 

не открије идентитет подносиоца притужбе.  

Заштитник грађана може затражити 

додатне податке и информације у новом року 

ако оцени да изјашњење субјекта контроле не 

садржи све потребне податке.  
 

 

 

 

Обавезе субјекта контроле 

Члан 22. 

Субјект контроле је дужан да 

Заштитнику грађана, на његов захтев, стави на 

располагање све податке, службене списе, 

документацију без обзира на степен тајности, 

осим када је то у супротности са законом те да 

му омогући приступ свим просторијама.  

Уколико субјект контроле не поступи у 

остављеном року, мора образложити разлоге за 

непоступање по захтеву Заштитника грађана.  

Непоступање по захтеву Заштитника 

грађана сматра се ометањем његовог рада и о 

томе Заштитник грађана може да обавести 

непосредно вишег руководећег радника субјекта 

контроле односно надлежни орган или јавност.  

 

Обустава поступка 

Члан 23. 

Заштитник грађана ће обуставити 

поступак по притужби ако:  

1) подносилац притужбе не сарађује у поступку;  

2) подносилац притужбе повуче притужбу;  

3) субјект контроле против којег је поднета 

притужба у међувремену отклони учињену 

повреду;  

4) утврди да је након подношења притужбе 

покренут одговарајући правни поступак.  
 

Стручњаци и сведоци 

Члан 24. 

Заштитник грађана може, ради 

утврђивања чињеница, као стручњака или 

сведока, позвати свако лице које поседује 

сазнања, односно информације о наводима из 

притужбе.  
 

Препорука 

Члан 25. 

Након утврђивања свих релевантних 

чињеница и околности Заштитник грађана може 

обавестити подносиоца притужбе да је притужба 

неоснована или може утврдити да су постојали 

недостаци у раду субјекта контроле.  

Ако нађе да су постојали недостаци у 

раду субјекта контроле Заштитник грађана ће 

упутити препоруку субјекту контроле о томе 

како би уочени недостатак требало отклонити.  

Субјект контроле је дужан да, најкасније 

у року од 30 дана од дана добијања препоруке, 

достави извештај о предузетим радњама ради 

отклањања недостатка, односно да га обавести о 

разлозима због којих није поступио по 

препоруци.  

Уколико субјект контроле не поступи по 

препоруци, Заштитник грађана се може обратити 

јавности односно надлежном органу, а може и да 

препоручи утврђивање одговорности руково-

дећег радника субјекта контроле.  
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IV - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
 

Члан 26. 

Заштитник грађана подноси Скупштини 

редован годишњи извештај о раду.  

Годишњи извештај садржи податке о 

активностима у претходној години, о уоченим 

недостацима у раду субјеката контроле, као и 

предлоге за побољшање положаја грађана у 

односу на те субјекте.  

Годишњи извештај подноси се до 15. 

марта текуће за претходну годину.  

Годишњи извештај објављује се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања" и на 

званичној интернет страници општине.  

У току године, Заштитник грађана може 

да поднесе и посебне извештаје, ако за тим 

постоји потреба.  
 

V - ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ 
 

Избор и мандат Заштитника грађана 

Члан 27. 

Скупштина бира Заштитника грађана на 

предлог најмање 9 одборника већином гласова 

од укупног броја одборника.  

Заштитник грађана бира се на време од 

пет година и на исту дужност може бити изабран 

највише два пута узастопно.  

Заштитник грађана ступио је на дужност 

моментом полагања заклетве.  
 

Члан 28. 

Поступак за избор Заштитника грађана 

започиње се најкасније три месеца пре истека 

мандата Заштитника грађана.  
 

Услови за избор Заштитника грађана 

Члан 29. 

За Заштитника грађана може бити 

изабран држављанин Републике Србије под 

условом:  

1) VII степен –Високо образовање стечено на 

студијама другог степана (дипломске академске 

студије-мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије), у 

образовном пољу Друштвено-хуманистичких 

наука-правне науке, односно на студијама у 

трајању од најмање четири године-Правни 

факултет, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова; 

2) да има најмање пет година радног стажа на 

правним пословима који су од значаја за обавља-

ње послова из надлежности Заштитника грађана;  

3) да има положен правосудни испит. 
 

Заменик Заштитника грађана 

Члан 30. 

Заштитник грађана може имати заменика 

(у даљем тексту: заменик) који му помаже у 

обављању послова, утврђених овом одлуком, у 

оквиру овлашћења које му он пренесе. 

Заменик Заштитника грађана бира се на 

време од пет година и исто лице може највише 

два пута узастопно бити бирано на ову 

функцију. 

Заменик Заштитника грађана га замењује 

у случају одсутности или спречености да обавља 

своје послове.  
 

Услови за избор заменика 

Члан 31. 

Заменика бира Скупштина, на предлог 

Заштитника грађана, под условима и у поступку 

предвиђеном за избор Заштитника грађана, до 

истека периода на који је изабран Заштитник 

грађана. 
 

Члан 32. 

Скупштина бира заменика на предлог 

Заштитника грађана, већином гласова од 

укупног броја одборника.  

Заменик Заштитника грађана ступио је на 

дужност моментом полагања заклетве.  
 

Неспојивост функције 

Члан 33. 

Заштитник грађана и заменик не могу 

бити чланови политичке странке и не могу 

обављати другу јавну функцију, нити 

професионалну делатност, нити другу дужност 

или посао који би могао утицати на њихову 

самосталност и независност.  

Заштитник грађана и заменик имају 

положај функционера у смислу закона којим се 

уређује спречавање сукоба интереса у вршењу 

јавних функција и на њих се у целини примењују 

одредбе тог закона.  

Даном ступања на дужност Заштитнику 

грађана, односно заменику престају све јавне, 

професионалне и друге функције, односно 

дужности или послови које је до тада обављао 

ако су супротни одредбама ове одлуке, као и 

чланство у политичким организацијама.  
 

Заклетва 

Члан 34. 

Заштитник грађана и заменик пре 

ступања на дужност полажу заклетву која гласи:  

"Заклињем се да ћу своју дужност обављати 

одговорно, непристрасно и независно, у складу 

са Уставом, законом и другим прописима и да ћу 

савесно радити на заштити и унапређењу 

људских права и слобода."  

Заштитник грађана полаже заклетву пред 

Скупштином, а заменик пред председником 

Скупштине.  
 

Престанак дужности 

Члан 35. 
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Заштитнику грађана, односно његовом 

заменику престаје дужност:  

1) истеком мандата;  

2) разрешењем;  

3) оставком;  

4) губитком држављанства;  

5) испуњењем услова за пензију у складу са 

законом;  

6) ако трајно изгуби способност за обављање 

дужности; 

7) смрћу. 
 

Разрешење 

Члан 36. 

Заштитник грађана се разрешава дужно-

сти ако:  

1) нестручно или несавесно обавља своју дужност;  

2) ако је члан политичке странке, обавља другу 

јавну функцију, професионалну делатност, одно-

сно другу дужност или посао који би могао 

утицати на његову самосталност и независност, 

ако поступа супротно закону којим се уређује 

спречавање сукоба интереса при вршењу јавних 

функција;  

3) ако правоснажно буде осуђен за кривично дело.  

Предлог за разрешење Заштитника 

грађана подноси најмање 9 одборника у 

Скупштини, а одлука о разрешењу доноси се 

већином гласова укупног броја одборника.  

Заштитник грађана и заменик имају 

право да се на седници Скупштине на којој се 

одлучује о њиховом разрешењу обрате 

одборницима.  
 

Члан 37. 

У случају престанка дужности Заштит-

ника грађана, до избора новог Заштитника грађана 

ову дужност обавља заменик.  
 

Суспензија 

Члан 38. 

Скупштина, на предлог најмање 9 

одборника, одлучује већином гласова од укупног 

броја одборника, о суспензији Заштитника грађана, 

односно заменика ако је:  

1) против њега одређен притвор;  

2) осуђен за кривично дело, а пресуда није постала 

правоснажна.  

Скупштина ће већином гласова од укупног 

броја одборника, укинути суспензију чим престану 

разлози за њено увођење.  
 

Разрешење заменика 

Члан 39. 

Заменик се разрешава дужности из разлога 

утврђених овом одлуком за разрешење 

Заштитника грађана.  

Предлог за разрешење заменика 

Заштитника грађана подноси најмање 9 одборника 

у Скупштини као и Заштитник грађана, а одлука о 

разрешењу доноси се већином гласова од укупног 

броја одборника.  
 

Акт о разрешењу 

Члан 40. 

Заштитник грађана, односно заменик је 

разрешен даном доношења акта о разрешењу.  
 

VI - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Плата 

Члан 41. 

Заштитник грађана има право на плату у 

висини плате начелника Општинске управе 

општине Врњачка Бања.  

Заменик има право на плату у висини 

плате руководећег радника организационе једи-

нице Општинске управе општине Врњачка Бања.  
 

Остала права 

Члан 42. 

Заштитник грађана и заменик остварују 

друга права из рада и по основу рада у складу са 

прописима којима су ова питања уређена  за 

изабрана лица у органима општине.  
 

Право на мишљење 

Члан 43. 

Заштитник грађана и заменик не могу бити 

позвани на одговорност за мишљење, препоруку, 

критику или предлог који су дали у вршењу своје 

дужности.  

Заштитник грађана и заменик не могу 

давати изјаве политичке природе.  
 

Обавеза чувања тајне 

Члан 44. 

Заштитник грађана и заменик обавезни су 

да чувају као тајну податке до којих су дошли 

вршењем дужности.  

Обавеза чувања тајне остаје на снази и по 

престанку дужности.  
 

VII - СРЕДСТВА ЗА РАД 
 

Средства за рад Заштитника грађана 

Члан 45. 

Средства за рад Заштитника грађана 

обезбеђују се у буџету општине.  

Заштитнику грађана након престанка 

дужности припада накнада у складу са законом у 

наредна три месеца. 

Заштитник грађана сачињава предлог 

потребних средстава за рад у наредној години и 

доставља га Општинском већу преко 

организационе јединице општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежне за послове 

финансија ради укључивања у предлог буџета 

општине. 
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VIII - СТРУЧНА СЛУЖБА 
 

 Стручне службе 

Члан 46. 

У вршењу  административно техничких 

и других  послова Заштитнику грађана помоћ 

пружа Општинака управа.  

За пружање  помоћи из става 1. овог члана, 

одговоран је начелник Општинске управе.  

 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 47. 

Скупштина ће изабрати Заштитника 

грађана у року до дванаест  месеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 48. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу општине 

Врњачка Бања".  

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 9-961 /16  од 15.11.2016.године  
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

305. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

седници, одржаној дана 15.11.2016.године, на 

основу члана 191. Устава Републике Србије 

(''Сл.гласник РС'', бр. 98/06), члана 11. и 32. тачка 

1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 129/2007) и чл.116. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела  је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У чл. 14.  Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), додају се тачке: 20а, 20б, 

20в и 20г које гласе:  

 '' 20а)  израђује планове одбране који су 

саставни део Плана одбране Републике Србије; 

 20б) предузима мере за усклађивање 

припрема за одбрану правних лица у делатностима 

из своје надлежности с одбрамбеним припремама 

утврђеним Планом одбране Републике Србије;  

 20в) предузима мере за функционисање 

локлане самоуправе у ратном и ванредном стању; 

 20г) спроводи мере приправности и 

предузима мере потребне за прелазак на 

организацију за рад у ратном и ванредном стању''. 
 

Члан 2. 

У чл.36.ставу 1. тачка 18) се мења и 

гласи: ''утврђује параметре прописане законом за  

обрачун висине  доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта''. 
 

Члан 3. 

 У чл.36. ставу 1.бришу се тачке: 33б, 33в 

и  33г. 

У чл,.36. тачки 33д, после текста 

''пословног простора'', брише се текст: ''и 

прибављању и отуђењу покретних ствари и 

опреме веће вредности'', а остали текст се 

наставља. 
 

Члан 4. 

У чл.36. тачка 33ђ се мења и гласи: ''даје 

претходну сагласност на одлуке корисника 

ствари у јавној својини општине чији је оснивач 

општина о давању у закуп преко 5 година 

пословног простора, у складу са законом, 

посебном одлуком и подзаконским актима''. 
 

Члан 5. 

 У чл.39. у ставу 3. после текста: 

''средствимна информисања'', додаје се текст: ''и 

објављује на званичној интернет презентацији 

општине'', а даљи текст се наставља.  

 У чл.39. став 4. се мења и гласи: 

''Седници Скупштине, осим одборника, могу 

присуствовати Председник општине, или његов 

заменик, чланови Општинског већа, помоћници 

председника општине, народни посланици, пред-

ставници радних тела, представниви Општинске 

управе и Општинског праобранилаштва, као и 

друга лица у складу са Пословником Скупштине 

општине''. 

 У чл.39. се брише став 5. 

 У чл.39. ставови 6. и 7. постају ставови 5. 

и 6. 
 

Члан 6. 

 У чл.56. ставу 1. у тачки  4).  се после 

речи: ''Општине'' ставља тачка и  брише текст: ''и 

покреће поступак отуђења непокретности у 

складу са законом, посебном одлуком и 

подзаконским актима.'' 
 

Члан 7. 

 У чл.56. ст.1. после тачке 21. бришу се 

тачке 21а и 21б, а додају се тачке 21а до 21ј, које 

гласе: 

21а)  доноси акт  о покретању поступка о 

прибављању, отуђењу и давању у закуп 

непокретности у јавној својини општине  

21б)  одлучује о  давању на коришћење месним 

заједницама, установама и организацијама чији 

је оснивач општина и јавним предузећима чији је 

оснивач општина непокретности које су у јавној 

својини општине,  
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21в) доноси одлуку о одузимању имовине из 

претходне тачке у складу са законом 

21г) одлучује  о прибављању непокретности у 

јавну својину  општине бестеретним правним 

послом –наследством, поклоном или 

једностраном изјавом воље власника 

непокретности 

21д) одлучује о давању на коришћење одузете 

непокретности из тачке 21в , као и 

непокретности из тачке 21г; 

21ђ)  одлучује о прибављању, отуђењу, давању у 

закуп и на коришћење покретних ствари које су 

у својини општине; 

21ж) одлучује о давању у закуп до 5 година 

пословног простора у јавној својини општине; 

21з) одлучује о прибављању непокретности у 

јавну својину путем размене и изградњом 

објекта у складу са законом; 

21и) одлучује о отуђењу непокретности из јавне 

својине путем расходовања и рушења објекта, у 

складу са законом; 

21ј) даје претходну сагласност на одлуке 

корисника ствари у јавној својини општине чији 

је оснивач општина о давању у закуп до 5 година 

пословног простора и прибављању и отуђењу 

покретних  ствари и опреме  веће вредности, у 

складу са законом, посебном одлуком и 

подзаконским актима. 

 О донетим одлукама из овог члана,  

тачке 21а до 21ј. Председник општине редовно 

извештава Скупштину.'' 
    

Члан 8. 

 У чл.57. ставу 1. број: ''5'', се мења у број: 

''7''. 

 У чл.57. се брише став 6. 

 У  чл.57. став 7. постаје став 6. 
 

Члан 9. 

 У чл.58. у ставу 4. на крају реченице се 

брише тачка и додаје текст:'', о чему одлуку 

доноси Скупштина на предлог Председника 

општине''.  
 

Члан 10. 

 У чл.59. додаје се став 2. који гласи:  

'' Општинско веће, на затвореној седници 

за јавност доноси План одбране општине Врњачка 

Бања, којим планира организацију за функци-

онисање органа општине Врњачка Бања у 

ванредном или ратном стању и планира мере и 

средства за рад правних лица из њихове надле-

жности ради непосредног задовољавања потреба 

грађана у ратном или ванредном стању у складу са 

задацима Плана одбране Републике Србије.'' 

 

Члан 11. 

 У чл.66. се додаје став 2. који гласи: ''Ако 

Председнику општине и заменику Председника 

општине престане мандат пре истека времена на 

које су бирани, мандат одборника им се поново 

додељује у истом сазиву Скупштине општине, 

под условима прописаним законом''. 
 

Члан 12. 

 У чл.77. став 1. се мења и гласи: 

''Председник општине поставља помоћнике 

Председника општине у Општинској управи који 

обављају послове из области за које су 

постављени, а за свој рад су одговорни 

Председнику  општине''. 
 

Члан 13. 

 У чл.84. се додаје став 2 који гласи: 

''Грађани своја права могу остваривати посредно 

преко одборника и других органа локалне 

самоуправе''. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14.  

Скупштина општине ће након ступања 

на снагу ове одлуке, на првој наредној седници, 

на предлог Председника општине извршити 

избор 2 члана Општтинског већа, чији мандат 

траје до истека мандата Општинског већа. 
 

Члан 15. 

Одлуке Скупштине општине и других 

органа Општине које су на снази у моменту 

ступања на снагу ове одлуке, ускладиће се са 

одредбама ове одлуке у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке.  

До усклађивања из става 1. овог члана 

примењиваће се све одредбе одлука и других 

аката Скупштине општине и других органа 

Општине, које нису у супротности са законом и 

овом одлуком, а у супротном примењиваће се 

одредбе закона, односно ове одлуке.  
 

Члан 16. 

 Започети поступци који се односе на 

прибављање, отуђење, давање у закуп и кори-

шћење ствари у јавној својини (непокретних и 

покретних ствари), окончаће се по прописима по 

којима су започети.  
 

Члан 17. 

 Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћен текст Статута 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 18. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-227/16 од 15.11.2016.године  
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 
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306. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

седници, одржаној дана 15.11.2016.године, на 

основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије', број 129 /07),  чл.36. ст.1. тачка 1. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст),  

донела је  
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У чл.36. ставу 1. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'',  бр. 13/14-пречишћен текст и 

21/14), брише се текст: ''других политичких 

организација'', а остали текст до крај реченице се 

наставља. 

 У чл.36. ставу 2. после текста: 

''одборничких група'', додаје се текст: 

''представницима политичких партија, коалиција и 

група грађана из става 1. овог члана'', а остали 

текст до крај реченице се наставља. 
 

Члан 2. 

 У чл.37. ставу 1. после текста: ''за 

потребе'', додаје се текст ''одборника и'', а остали 

текст до крај реченице се наставља. 
 

Члан 3. 

 У чл.54.брише се став 2. 

У чл.54. после става 3. који постаје став 

2. додаје се став 3. који гласи: ''Одборнику који 

буде изабран за члана Општинског већа престаје 

одборнички мандат.'' 
  

Члан 4. 

 У чл.70. после става 3. додаје се став 4. 

који гласи: ''Позив са предлогом дневног реда са 

материјалом за седницу Скупштине општине се 

објављује на званичној интернет презентацији 

општине''. 

 У чл.70. став 4. постаје став 5. 
  

Члан 5. 

 У чл.72б у ставу 5. на крају реченице се 

брише тачка и додаје текст: ''и одлучивања по 

питањима која по суштини и правној природи и 

процедури не трпе одлагање''. 
 

Члан 6. 

 У чл.78. у ставу 4. после текста:''овог 

Пословника'', додаје се текст: ''и објављује на 

званичној интернет презентацији општине'', а 

остали текст до крај реченице се наставља. 
 

Члан 7. 

 У чл.81.ставу 1. на крају реченице се 

брише тачка и додаје текст: ''и у року од 3 дана 

објављује на званичној интернет презентацији 

општине- званичном You tube каналу''. 
 

Члан 8. 

 У чл.83. ставу 1. крају реченице се брише 

тачка и додаје текст: ''и са позивом и 

материјалом објављује на званичној интернет 

презентацији општине''. 
 

Члан 9. 

 У чл.86. став 1. се мења и гласи: 

''Председник Скупштине објављује предмет 

расправе са предлогом Општинског већа и 

надлежног радног тела, ако такав предлог 

постоји. Уколико одборник захтева додатно 

образложење, председник Скупштине позива 

овлашћеног представника предлагача  да изнесе 

додатно образложење предлога акта који је 

предмет разматрања''. 
 

Члан 10. 

Члан .87. се мења и гласи:  

''У отварању претреса сваке тачке 

дневног реда седнице Скупштине право да 

добију реч имају председник Општине, заменик 

председника општине, чланови Општинског 

већа, предлагачи, обрађивачи материјала, 

одборници, помоћници председника општине и 

директори јавних предузећа и установа чији је 

оснивач општина. 

Нико не може да говори на седници 

Скупштине, пре него што добије реч од 

председника Скупштине. 

Председник Скупштине даје реч лицима 

из става 1. овог члана  по реду пријављивања, 

осим Председника општине, који добија реч кад 

је затражи,  с тим да време излагања 

Председника општине може износити до 10 

минута. 

 Време излагања у дискусији износи до 7 

минута за одборнике, чланове Општинског већа 

и помоћнике Председника општине, а до 10 

минута за председнике одборничких група, 

уколико Скупштина на почетку претреса за 

поједине тачке дневног реда не одлучи 

другачије. 

Одборник или други учесник у претресу 

може да добије реч по истој тачки дневног реда,  

једном када се води расправа у начелу и једном 

када се води  расправа у појединостима. 

Председник Скупштине је дужан да 

спречи сваку злоупотребу права од стране 

учесника у дискусији којом врше повреду овог 

Пословника а која је срачуната на одуговлачење 

и ометање рада Скупштине, изрицањем мера из 

члана 95. овог Пословника.'' 
 

Члан 11. 

 У чл.97. у ставу 1.  на крају реченице се 

ставља запета и додаје текст: '' као и у случају 

злоупотребе права на добијање речи по 
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чл.93.који се односи на повреду Пословника  и 

чл. 94. који се односи на институт ''реплике'' овог 

Пословника''. 
 

Члан 12. 

 У чл.101. став 1. се мења и гласи: 

''Одборници гласају јавно дизањем руку или 

прозивком и тајним гласањем''. 
 

Члан 13. 

 Ставови 2. и 3. чл.101., постају чл.101а, а 

изнад овог члана се уписује назив: ''Гласање 

дизањем руку''. 
 

Члан 14. 

 Изнад чл.102. се уписује назив члана: 

''Гласање прозивком''. 
  

Члан 15. 

 Изнад чл.103. се уписује назив члана: 

''Тајно гласање''. 
 

Члан 16. 

 У чл.106. став 1. се мења и гласи: 

''Припремљени материјал у форми нацрта прописа 

или другог акта сачињен од стране Општинске 

управе, а који доноси Скупштина општине, 

председник Скупштине може уврстити у дневни 

ред седнице и истовремено их доставља 

надлежним радним телима и Општинском већу''. 

 У чл.106. бришу се ставови 2., 3. и 4.  
 

Члан 17. 

 У чл.107. ставу 1. после текста: ''осим када 

се ради о предлозима'',  преостали текст се мења и 

гласи: '' који се морају уврстити у предлог дневног 

реда наредне седнице  у складу са чл.85.став 2. 

овог Пословника''. 
 

Члан 18. 

 У чл.108.  став 1. се мења и гласи: 

''Припремљене материјале –прописе и друга 

акта, разматрају надлежна радна тела и 

Општинско веће о чему достављају извештај 

Скупштини општине''. 
 

Члан 19. 

 После чл.110. додаје се назив члана 110а 

и чл110а,  који се додају у следећем: 
 

''Начин и поступак одлучивања'' 

''Члан 110а 

 Скупштина општине након закључивања 

расправе по тачки дневног реда, одмах одлучује, 

на начин да се о предлогу акта гласа у начелу. 

 Ако је предлог акта прихваћен у начелу, 

гласа се о предлозима за измене и допуне акта. 

 Након одлучивања о предлозима за 

измене и допуне акта, Скупштина приступа 

гласању о предлогу у целини. 

 Ако на предлог акта нису поднети 

предлози за измене и допуне акта, Скупштина о 

том предлогу одлучује само у целини.'' 
 

Члан 20. 

 У чл. 112. став1. се мења и гласи: 

''Одлуке и други акти које доноси Скупштина, 

објављају се у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'', које општинско гласило се објављује на 

званичној интернет презентацији општине, а ако 

се законом или подзаконским актом то налаже, 

објављују се и у ''Сл.гласнику Републике 

Србије''.  
 

Члан 21. 

 У чл.115. став 1. се мења и гласи: 

''Одборник има право на седници Скупштине да 

тражи објашњење или обавештење од 

Председника општине, председника Скупштине 

општине, начелника Општинске управе, 

Општинског  правобраниоца, и предлагача по 

тачки дневног реда, која се односе на тачку 

дневног реда о којој се води расправа, у трајању 

од 2 минута''. 
  

Члан 22. 

 У чл.121. ставу 1. после текста: 

''одборничких група'', додаје се текст: ''и 

народних посланика'', а остали текст се 

наставља. 
   

Члан 23. 

 Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћен текст Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања. 
 

Члан 24.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине  

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-228 /16 од 15.11.2016. године  
 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 
307. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници одржаној  15.11.2016. године, 

на основу чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о 

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

129/07 и  83/14 - др. закон), чл. 2. став 3. тачка 9., 

чл. 4., 9. и 13. Закон о комуналним делатностима 

(''Сл. гласник РС'', бр.88/11), чл. 25. став 5. 

Закона о трговини (''Сл. гласник РС'', бр. 53/2010 

и 10/13), чл. 4. и 39. Закона о прекршајима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 65/13), чл. 3. у вези чл. 2. став 1. 

тачка 8. Одлуке о комуналним делатностима 
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(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 6/13) 

и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања 

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

13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКE О ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

У Одлуци о пијацама на територији 

општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'',  бр. 15/15),  члан 3. 

мења се и гласи:  

''Делатност управљања, уређења и 

одржавања пијаца и предузимање свих послова 

за несметано обављање промета и вршење 

услуга у промету робе на пијацама на подручју 

насељених места општине Врњачка Бања обавља 

Јавно комунално предузеће "Бањско зеленило и 

чистоћа "Врњачка Бања (у даљем тексту: 

''Комунално предузеће'')''. 
 

Члан 2. 

У члану 36 у ставовима 1 и 2, текст:“ ЈП 

''Бели извор'' се мења у текст: ''Јавно комунално 

предузеће "Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка 

Бања''. 
 

Члан 3. 

У члану 40, брише се текст: ''ЈП ''Бели 

извор''. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном. листу општине 

Врњачка Бања''.  

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 355-546/16 од  15.11.2016. године  

                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

308. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници одржаној 15.11.2016. године, у 

складу са чл. 2., 5., 9. и 13. Закона о комуналним 

делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/2011), чл. 

1. Закона о сахрањивању и гробљима ("Сл. 

гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. 

гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - 

др. закон и 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - 

одлука УС), чл. 3. у вези чл. 2. став 1. тачка 5. и 

става 2. тачка 5. Одлуке о комуналним 

делатностима (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 6/2013 ), чл. 20. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи ( ''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 129/07 и 83/2014 

– др. закон) и чл. 36 Статута општине Врњачка 

Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања'', 

бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

У Одлуци о сахрањивању и гробљима на 

територији општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 21/14- 

пречишћен текст), члан 3. мења се и гласи:  

''Kомуналну делатност управљања 

гробљима и погребне услуге на територији 

општине Врњачка Бања врши Јавно комунално 

предузеће "Бањско зеленило и чистоћа " из 

Врњачке Бање. (у даљем тексту: "вршилац 

комуналне делатности који управља гробљем''), 

у одговарајућем падежу и броју. 

Делатност из предмета пословања ЈКП 

''Бањско зеленило и чистоћа'' наведеног у 

претходном ставу на територији насељених 

места Вранеши, Вукушица, Отроци, Грачац, 

Подунавци, Ново Село и Рсавци обавља зависно 

друштво капитала Друштво са ограниченом 

одговорношћу ''Врући извори'' Грачац.'' 
 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном. листу општине 

Врњачка Бања''.  

                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 355-547/16 од 15.11.2016. године  
 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

309. 

Скупштина општине Врњачка Бања нa 5. 

редовној седници одржаној дана 

15.11.2016.године, на основу чл. 24. Закона о 

jaвном окупљању (''Сл. гласник РС'',  бр.6/16) и чл. 

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

општине Врњачка Бања'', бр. 13/14 – пречишћен 

текст и 16/14) донела је 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ 

О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ ГРАЂАНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1.  

У Одлуци о јавном окупљању грађана на 

територији општине Врњачка Бања  (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.21/16) мења се чл.4., 

и то : 
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1. У члану 4., став 1., алинеја 1., брише 

се реч: ''апотека''; 

2. У члану 4., став 1., алинеја 2., брише 

се текст: ''и високошколских 

установа'', 

3. У члану 4. брише се став 3.  
 

Члан 2. 

 Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћени текст Одлуке о 

јавном окупљању грађана на територији 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 3.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр: 9-962/16 од 15.11.2016.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

310. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

редовној седници одржаној дана 15.11.2016. 

године, на основу чл. 41. Закона о запошљавању 

и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 

38/2015), чл. 14. и 36. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

13/14-пречишћен текст и 16/14) и Препоруке 

Локалног савета за запошљавање са седнице 

одржане 17.10.2016. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1.   

Приступа се процесу израде Локалног 

акционог плана запошљавања општине Врњачка 

Бања за 2017. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ). 
 

Члан 2.   

 Циљеви израде ЛАПЗ-а су: 

идентификовање проблема, препознавање група 

са натпросечним ризиком од незапослености и 

дизајнирање мера активне политике 

запошљавања којима би се деловало на узроке 

проблема и смањиле разлике у погледу ризика 

незапослености. Кључна питања којима се ЛАПЗ 

бави су: какво је стање на тржишту рада у 

локалној заједници, шта је утицало на такво 

стање, какве су перспективе, које су мере на 

располагању, као и који ће ефекти бити 

постигнути. 

 

Члан 3.  

Овлашћује се Председник општине да 

посебним решењем утврди састав стручног 

радног тела које ће бити носилац израде ЛАПЗ-а 

из чл.1. ове Одлуке. 

 

Члан 4.   

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-963/16 од 15.11.2016. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

311. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

седници, одржаној дана 15.11.2016.године, на 

основу чл. 29. став 4. и чл.32. Закона о јавној 

својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл. 99. став 

19.  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, 132/14 и 

145/14), чл. 3. ст.1.тач.1.Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 

РС'', бр. 24/12),чл. 69. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/14 и 17/14) и чл.36. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.13/14-пречишћен 

текст и 16/14), доноси  
 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ПРИБАВЉАЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА - 

КП.БР.1048/12КО НОВО СЕЛО У ПОСТУПКУ 

НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања непокретности  у јавну својину 

Општине Врњачка Бања и то кп.бр.1048/12КО 

Ново Село у површини од 7,73 ара која је према 

јавном увиду у податке Службе за катастар 

непокретности у листу непокретности за КО 

Ново Село 3610 уписана као приватна својина, 
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грађевинско земљиште ван граница грађеви-

нског подручја, сувласништво Бисерчић Предра-

га, Бисерчић Миломира и Бисерчић Срећка, сви 

из Новог Села- путем непосредне погодбе. 

Сувласнички делови Бисерчић Предрага 

и Бисерчић Миломира се прибављају без 

плаћања накнаде тржишне вредности, јер су се 

исте одрекли својим изјавама на записнику пред 

Општинским правобранилаштвом,  дана 

20.04.2016.године. 

Сувласнички део Бисерчић Срећка у 

пов.од 3,24 ара прибавља се уз плаћање накнаде 

тржишне вредности. 
 

Члан 2. 

Средства за прибављања непокретности  

из чл.1.ове Одлуке обезбеђена су у буџету 

Општине Врњачка Бања за текућу годину у којој 

се спроводи поступак прибављања, према 

потврди Службе за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију бр.400-1993/16 од 

06.09.2016.године. 
 

Члан 3. 

Поступак непосредне погодбе, сагласно 

закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 

ову област спровешће Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 

020-171/14 од 17.12.2014.године. 

Понуда поред општих података о 

понуђачу обавезно садржи следеће елементе: 

- рокове плаћања и увођења у посед,  

-  одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет 

прибављања у јавну својину и уписана у 

одговарајућу јавну књигу о евиденцији 

непокретности и правима на њима и др  

- изјаву да на истој не постоје права 

трећих лица, 

-  да није оптерећена теретима, да није под 

спором, нити под забраном располагања, 

да није предмет теретног или 

бестеретног правног посла, нити уговора 

о доживотном издржавању и да не 

постоје друге сметње за пренос права 

својине,  

-  изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било 

какав терет, продавац се обавезује да га 

отклони о свом трошку, односно да 

купцу пружи заштиту од евикције и 

сноси сву одговорност за евентуалне 

правне недостатке;  

- достави доказ да су измирени сви 

трошкови коришћења непокретности 

која се нуди (утрошена електрична 

енергија, комуналије, порез на имовину и 

друго);  

- да на парцели нема изграђених објеката. 

Члан 4. 

Након спроведеног поступка непосредне 

погодбе Комисија доставља Скупштини 

општине записник са предлогом Одлуке о 

прибављању непокретности у јавну својину 

Општине путем непосредне погодбе, која ће 

садржавати све елементе прописане важећим 

законским прописима који уређују ову материју.  
 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''.  

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-79/16 од 15.11.2016.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

312. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

седници, одржаној дана 15.11.2016.године, на 

основу чл.100.став 1 тач.3.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 и 145/2014), чл. 48. и 

61.Одлуке о начину поступања са непокре-

тностима које су у јавној својини Општине 

Врњачка Бања, односно на којима општина 

Врњачка Бања има посебна својинска овлаш-

ћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.16/14, 17/14 и 8/15) и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), на 

предлог Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, 

доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се грађевинско 

земљиште на кп.бр. 400/10,  површине 133м2  и 

на делу 33/522 од кп.бр.399/11обе у  КО Врњачка 

Бања у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

непосредном погодбом  Радуловић Милунки и 

Радуловић Игору из Врњачке Бање , Кнеза 

Милоша бр.47 на по ½ идеалну  као држаоцима 

на по ½ идеалну на  објекту изграђеном на 

грађевинској парцели која се састоји од  кп.бр. 

399/4,7,11и 12 и 400/7,10 и 12 све у КО Врњачка 

Бања и правним следбеницима Радуловић 

Томислава, ранијег закупца земљишта на 

парцелама које се отуђују, ради формирања 
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грађевинске парцеле у складу са чланом 70.  

Закона о планирању и изградњи у поступку 

легализације. 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 5.000,00 

динара/м2,  постигнутој у поступку непосредне 

погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини, утврдила купопродајну  

цена за укупну површину која се отуђује у 

износу од  830.000,00динара, начин и рокове 

плаћања. 

У купопродајну цену  из претходног 

става урачунава се  износ од 664.000,00 динара 

који је измирен према општини у целости од 

стране ранијег закупца и правног претходника 

купаца који је тај износ исплатио као закупнину 

за наведено земљиште зато што је закупнина 

тада утврђена у висини тржишне вредности ових 

парцела и процењена од стране надлежне 

Пореске управе, тако да су купци у обавези да 

општини уплате износ од 166.000,00 динара као 

разлику између купопродајне цене из претходног 

става и измирене  закупнине,  у року прописаном 

важећом општинском одлуком која уређује ово 

питање. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања купци Радуловић Милунка и Радуловић 

Игор из Врњачке Бање, Кнеза Милоша бр.47  

као држаоци на по ½ идеалну на  објекту 

изграђеном на грађевинској парцели која се 

састоји од  кп.бр. 399/4,7,11и 12 и 400/7,10 и 12 

све у КО Врњачка Бања у  обавези су да са 

општином Врњачка Бања закључе уговор у року 

од 30 дана од дана доношења ове Одлуке,  у 

противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да  предметно 

земљиште чини део грађевинске парцеле - 

земљишта за редовну употребу објекта- који је у 

државини на по  ½ Радуловић Милунке и Игора 

и који  је изграђен на кп.бр. 399/4,7,11и 12 и 

400/7,10 и 12 све у КО Врњачка Бања,  чија је 

укупна површина 1085м2. и да им је то право 

утврђено правоснажним решењем  Служба за 

урбанизам еколошке и имовинско правне 

послове бр.46-38/16 од 22.9.2016.године, у 

складу са чланом 70.  Закона о планирању и 

изградњи, у поступку легализације. 
 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 

 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 89/16 од 15.11.2016.године 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

313. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

5.седници, одржаној дана 15.11.2016.године, на 

основу чл. 29. став 4.Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), 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 и 145/2014), 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/12,48/2015 и 

99/2015), Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.16/14, 17/14 и 8/15), Одлуке  о отуђењу 

непокретности из јавне својине oпштине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 16/16), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

предлога Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

бр. 46-50/16 од 12.10.2016.г., која је формирана 

од стране СО Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања '', бр.21/16), доноси 
 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 

СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се из јавне 

својине општине Врњачка Бања, по тржишној 

вредности, по спроведеном поступку 

прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања, кп.бр.767/1, површине 906м2, у КО 

Врњачка Бања, са породичном стамбеном 

зградом спратности приземље, површине 53м2, 

које непокретности су уписане код Службе за 

катастар непокретности Врњачка Бања у листу   

непокретности бр.7305 за КО Врњачка Бања, као 

јавна својина општине Врњачка Бања. 
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Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

3.354.300,00 динара, постигнутој у поступку 

прикупљања писмених понуда путем јавног 

оглашавања који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокре-

тностима 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 Пантић Митић Гордана из 

Врњачке Бање је у  обавези да са општином 

Врњачка Бања закључи уговора у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке,  у 

противном ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу у име општине 

потписаће Председник општине Врњачка Бања у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-50/16 од 15.11.2016.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

314. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници, одржаној 15.11.2016.године,  

на основу члана 36. ст.1. тачка 32. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.  13/14-пречишћен текст) и 

чл.5.ст.2. Одлуке о  општинским и 

некатегорисаним путевима (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.  6/08 и 17/09), донела је  
 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Друге измене 

Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2016.годину 
 

 1. Усваја се и даје  сагласност на Друге 

измене Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и реконстру-

кцији јавне расвете на подручју општине 

Врњачка Бања за 2016.годину, који је донео 

Надзорни одбор  Дирекције за планирање и 

изградњу општине Врњачка Бања ЈП, одлуком 

бр.350-1169/16  од 12.10.2016.године. 

 

2. Саставни део ове одлуке чине Друге 

измене  Програма одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2016.годину, из тачке 

1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу давањем ове 

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

Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-2249/16 од  15.11.2016.године 

  

  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

315. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

седници, одржаној дана   15.11.2016.године, на 

основу на основу чл.59.и 60. Закона о јавним 

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

36.став 1. тачка 9б Статута општине Врњачка 

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

13/14-пречишћен текст и 16/14) и  Ребаланса  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2016.годину ( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.21/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на   Друге измене 

Програма пословања Дирекције за планирање и 

изградњу општине Врњачка Бања ЈП Врњачка 

Бања за 2016.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Друге  измене 

Програма пословања  Дирекције за планирање и 

изградњу општине Врњачка Бања ЈП  Врњачка 

Бања за 2016.годину, који је усвојио Надзорни 

одбор Дирекције за планирање и изградњу ЈП, 

одлуком бр.400-1294/16 од 8.11.2016. године. 
 

2. Друге  измене Програма пословања Дирекције 

за планирање и изградњу за 2016. годину, 

ступају на снагу давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2404/16 од  15.11.2016.године 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
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316. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

седници, одржаној дана   15.11.2016.године,  на 

основу чл.59.и 60. Закона о јавним предузећима 

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

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

општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен 

текст и 16/14) и  Ребаланса  Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.годину ( 

''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.21/16), 

донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Прве  измене и допуне  

Програма пословања ЈП за обављање 

комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 

Бања за 2016.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Прве  измене и допуне 

Програма пословања ЈП за обављање 

комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка 

Бања за 2016.годину, које је усвојио Надзорни 

одбор одлуком бр.07-7287/1 од 29.10.2016. 

године. 

Даје се сагласност и на Прве измене 

Програма пословања ДОО ''Врући извори'' 

Грачац за 2016.годину,  који је саставни део 

Програма из става 1. тачке 1. овог решења, и 

који је усвојио Надзорни одбор ЈП  ''Бели извор'', 

који врши функцију Скупштину друштва, 

одлуком бр.675/15  од 26.10.2015. године.  

 

2.  Прве измене и допуне Програма пословања 

ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели 

извор'' за 2016. годину са Првим изменама 

Програма пословања ДОО ''Врући извори'' 

Грачац,  се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2353/16 од 15.11.2016.године 

  

 ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                         Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

317. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

седници, одржаној дана  15.11.2016.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.21/16), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Другу измену  Плана  

опште туристичке пропаганде Установе 

Туристичка организација Врњачка Бања за 

2016.годину 
  

1.Даје се сагласност на Другу измену Плана 

опште туристичке пропаганде Установе 

Туристичка организација Врњачка Бања за 

2016.годину, који је усвојио Управни одбор ове 

установе одлуком бр.962/16 од 

12.10.2016.године. 
 

2. Друге измене Плана опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2016.годину, из тачке 1. овог 

решења  се сматрају  донетим давањем ове 

сагласности. 
 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2290/16 од 15.11.2016.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

318. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

седници, одржаној дана  15.11.2016.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.21/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на измену и допуну   

Финансијског  плана и програма Културног 

центра за 2016.годину  
  

1.Даје се сагласност на измену и допуну 

Финансијског плана и програма Културног 

центра за 2016.годину, који је усвојио Управни 

одбор ове установе одлуком УО-1447 од 

6.10.2016.године. 
 

2. Измене и допуне Финансијског плана и 

програма Културног центра за 2016.годину, из 

тачке 1. овог решења  се сматрају  донетим 

давањем ове сагласности. 

 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2217/16 од 15.11.2016.године 
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   ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

319. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

седници, одржаној дана  15.11.2016.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.21/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на измене и допуне   

Финансијског  плана Предшколске установе 

''Радост''  Врњачка Бања за 2016.годину  
  

1.Даје се сагласност на измене и допуне 

Финансијског плана Предшолске установе 

''Радост'' Врњачка Бања за 2016.годину, који је 

усвојио Управни одбор ове установе одлуком 

бр.1340 од 1.11.2016.године. 
 

2. Измене и допуне Финансијског плана  ПУ 

''Радост'' за 2016.годину, из тачке 1. овог решења  

се сматрају  донетим давањем ове сагласности. 
 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2376/16 од  15.11.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

320. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 5. 

седници, одржаној дана  15.11.2016.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и 

Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2016.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.21/16), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Измене и допуне   

Финансијског  плана   Спортског центра за 

2016.годину  
  

1.Даје се сагласност на Измене и допуне 

Финансијског плана Спортског  центра за 

2016.годину, који је усвојио Управни одбор ове 

установе одлуком 01-636/16 од 

12.10.2016.године. 

 

2. Измене и допуне Финансијског плана 

Спортског центра за 2016.годину, из тачке 1. 

овог решења  се сматрају  донетим давањем ове 

сагласности. 
 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2331/16 од 15.11.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

321. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници, одржаној 15.11.2016.године, 

на основу чл.22. став 1. тачка 8. и став 4.Закона о 

јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.15/16),  

чл.31. став 1. тачка 8. и став 4.Одлуке о 

усклађивању  Одлуке о оснивању Дирекције за 

планирање и изградњу општине Врњачка Бања 

ЈП Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 16/16) и чл.36.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању претходне сагласности на  приступање 

спровођења поступка статусне промене Дирекције 

за планирање и изградњу општине Врњачка Бања 

ЈП Врњачка Бања 
 

I. 

  Даје се претходна сагласност на статусну 

промену којом се врши припајање Дирекције за 

планирање и изградњу општине Врњачка Бања ЈП 

Врњачка Бања, Општинској стамбеној агенцији 

Врњачка Бања, на који начин Дирекција за 

планирање и изградњу ЈП, као друштво 

преносилац, преноси целокупну имовину и обавезе 

на Општинску стмбену агенцију, као друштва 

стицаоца, чиме друштво преносилац престаје да 

постоји без спровођења поступка ликвидације, 

сагласно чл.486. Закона о привредним друштвима, 

a на основу иницијативе која је садржана у Одлуци  

о приступању спровођења поступка статусне 

промене Дирекције за планирање и изградњу 

општине Врњачка Бања ЈП Врњачка Бања коју је 

донео Надзорни одбор овог предузећа, под бр.350-

1263/16 од 31.10.2016.године. 

 

II. 

 На основу овог решења, Надзорни одбор 

Дирекције за планирање и изградњу ЈП, донеће 

одлуку о статусној промени на начин из тачке I. 

овог решења. 
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III. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

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

Врњчка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 020-225/16  од  15.11.2016.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

322. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници, одржаној 15.11.2016.године, 

на основу чл. 486. Закона о привредним 

друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11, 

83/14-др.закон и 5/15), чл. 25. Одлуке о 

оснивању Општинске стамбене агенције 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.22/12) и 

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

општине Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању  сагласности на Одлуку о  приступању 

спровођења поступка статусне промене 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања 
 

I. 

  Даје се сагласност на Одлуку о 

приступању спровођења поступка статусне 

промене Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања, коју је донео Управни одбор Агенције, под 

бр. 350-154/16 од 31.10.2016.године. 
 

II. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

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

Врњчка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број:400-2367/16  од  15.11.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

323. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници, одржаној 15.11.2016.године, 

на основу чл. 490. Закона о привредним 

друштвима (''Сл.гласник РС'', бр.36/11, 99/11, 

83/14-др.закон и 5/15)  и чл.36.Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст), донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању  сагласности на одлуке да се неће 

припремати финансијски извештаји са 

мишљењем ревизора  и не сачињавају извештаји 

ревизора о извршеној ревизији стаусне промене 

      

I. 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Дирекције за планирање и изградњу 

општине Врњачка Бања бр.350-1264/16 од 

31.10.2016.године, да се у поступку статусне 

промене припајања Дирекције за планирање и 

изградњу ЈП, Општинској стамбеној агенцији 

неће припремати финансијски извештај са 

мишљењем ревизора  и не сачињава извештај  

ревизора о извршеној ревизији стаусне промене.  
 

II. 

Даје се сагласност на Одлуку Управног 

одбора Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања бр.350-155/16 од 31.10.2016.године, да се у 

поступку статусне промене припајања Дирекције 

за планирање и изградњу ЈП, Општинској 

стамбеној агенцији неће припремати финанси-

јски извештај са мишљењем ревизора  и не 

сачињава извештај  ревизора о извршеној 

ревизији стаусне промене.  
 

III. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

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

Врњчка Бања''. 
 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 020-230/16  од  15.11.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

324. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници, одржаној 15.11.2016.године, 

на основу чл.99. став 2. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст) и чл.6. 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

образовању и одређивању подручја месних 

заједница на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.21/16), 

донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на 

Одлуку о изменама и допунама  Статута Месне 

заједнице Грачац 
 

I. 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама 

и допунама Статута Месне заједнице Грачац,  

заведену под бр.204/2016  од 7.11.2016.године, а 
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која је донета на седници Савета МЗ Грачац 

одржаној 4.10.2016.године. 
 

II. 

 Ово решење ступа на снагу  наредног 

дана од дана доношења,  а објавиће се у  

''Сл.листу општине Врњчка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

               Број: 9-949/16  од  15.11.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

325. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 5. редовној седници одржаној дана 

15.11.2016.годинене,  на основу чл. 

32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 

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

чл.12. Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/11) 

и  чл.36.став 1. тачка 9а. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  чланова 

Надзорног  одбора Центра за социјални рад 

општине Врњачка Бања 
 

I 

 Разрешавају се дужности  се чланова  у 

Надзорном одбору Центра за социјални рад 

општине Врњачка Бања, због истека мандата и 

то: 

1.Јасна Пајић, председник  и  

2. Гордана Петровић. 
 

II 

У  Надзорни  одбор Центра за социјални 

рад општине Врњачка Бања, именује се: 

Испред оснивача: 

1. Јасна Пајић, председник и 

2. Гордана Петровић, члан. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА               

Број: 020-232/16  од  15.11.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

326. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 5. редовној  седници одржаној дана 

15.11.2016.године,  на основу члана 7. Одлуке о 

установљавању награде Најбољи-најбољем ''Др 

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

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

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

Врњачка Бања (''Сл. лист Општине Врњачка 

Бања'', бр. 13/14 – пречишћен текст), доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању Члана Комисије за 

спровођење поступка доделе награда Најбољи-

најбољем ''Др Зоран Ђинђић'' 
 

Члан 1 

 Разрешава се Драган Јанићијевић, 

дужности члана Комисије за спровођење 

поступка доделе награда Најбољи-најбољем ''Др 

Зоран Ђинђић''.  
 

Члан 2 

 Именује се Гордана Кнежевић, 

дипл.правник за члана Комисије за спровођење 

поступка доделе награда Најбољи-најбољем ''Др 

Зоран Ђинђић''.  

 Мандат новоизабраног члана траје до 

истека мандата  Комисије. 
 

Члан 3 

 Ово решење ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-233/16 од 15.11.2016.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

327. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници одржаној дана 

15.11.2016.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 9а 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  члана 

Управног одбора Фонда за унапређење 

пољопривреде и рурални развој општине 

Врњачка Бања 
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I 

Разрешава се Љубица Ђошовић, 

дужности члана Управног   одбора Фонда за 

унапређење пољопривреде и рурални развој 

општине Врњачка Бања. 
 

II 

Именује се Нада Бугариновић за члана 

Управног   одбора Фонда за унапређење 

пољопривреде и рурални развој општине 

Врњачка Бања. 
 

III 

 Ово решење ће се  објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-234/16  од 15.11.2016.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

328. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 5. 

редовној седници одржаној дана 

15.11.2016.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07), чл.21. Закона о јавним предузећима 

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

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

општине Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен 

текст), донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана   

Надзорног одбора Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања 
      

I 

Разрешава  се Ивица Пфићер, дужности 

члана у Надзорном одбору у  Јавном предузећу 

за превоз путника и транспорт робе  ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања, на лични захтев. 
 

II 

Именује се Верица Бабић, дипл. 

еконимиста, за члана у Надзорном одбору  

Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, испред 

локалне самоуправе. 
 

III 

 Ово решење ће се објавити у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-158/16  од  15.11.2016.године 

 

   

 ПРЕДСЕДНИК 

                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                           Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

329. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

телефонској седници, одржаној дана 3.11.2016. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2016.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

400-2372/16 од 3.11.2016.године,  доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2 Председник општине и 

Општинско веће глава 2.03 Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

12.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.22. Црвени 

крст, функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 

економска класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним организа-

цијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације невладиним 

организацијама. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2372/16 од 3.11.2016.год. а поводом захтева 

Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 400-2372/16 од 

3.11.2016.године. 
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3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Црвени крст Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2372/16 од 3.11.2016.године 

                                                           

       ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

330. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

21.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2301/16 од 

21.10.2016.године,  доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2 Председник општине и 

Општинско веће глава 2.03 Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

15.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.22. Црвени 

крст, функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 

економска класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације невладиним 

организацијама. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2301/16 од 21.10.2016.г. а поводом захтева 

Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 400-23014/16 

од 20.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Црвени крст Врњачка Бања 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2301/16 од 21.10.2016.године 

     

    ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

331. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

14.11.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59 Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана  33 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

400-2432/16 од 14.11.2016.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 
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21/16) у оквиру раздела 2 Председник општине и 

Општинско веће глава 2.03 Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од  

30.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.22. Црвени 

крст, функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 

економска класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације невладиним 

организацијама. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2432/16 од  14.11.2016.год. а поводом захтева 

Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 400-2432/16 од 

14.11.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Црвени крст Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2432/16 од 14.11.2016.године 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                           Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

332. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

4. редовној седници, одржаној дана 31.10.2016. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 

испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 

103/2015), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2016.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 21/16), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен 

текст и 16/14), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2275/16 од 

31.10.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2 Председник општине и 

Општинско веће глава 2.03 Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

35.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.22. Црвени 

крст, функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Активности Црвеног крста, 

економска класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним организа-

цијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације невладиним 

организацијама. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2275/16 од 31.10.2016.године, а поводом захтева 

Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 400-2275/16 од 

18.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Црвени крст Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2275/16 од 31.10.2016.године 

                                                       

                                 За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            
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333. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

4. Редовној седници, одржаној дана 31.10.2016. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2016.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка Општинског 

већа бр. 400-2159/16 од 31.10.2016.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16 и 15/16) 

у оквиру раздела 2.03. Стална и текућа резерва, 

функционална класификација 160,  програм 0602 

Локална самоуправа, програмска активност 0602-

0001 Функционисање локалне самоуправе, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 

у укупном износу од 200.000,00 динара, од чега 

износ од 100.000,00динара у корист 

апропријације економске класификације 423 

Услуге по уговору и износ од 100.000,00 динара  

у корист апропријације  економске класифи-

кације 426 Материјал у разделу 4 Општинска 

управа, глава 4.62. Месна заједница Подунавци, 

функционална класификација 130, програм 0602 

Локална самоуправа, програмска активност 0602-

0002 Месне заједнице.  

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација423 Услуге по уговору и 426 

Материјал. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2159/16 од 31.10.2016.г. а поводом захтева Месне 

заједнице Подунавци  бр. 400-2159/16 од 

28.9.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и МЗ Подунавци. 

4. Обавезује се Месна заједница Подунавци  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2159/16 од 31.10.2016.године 
 

                               За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            

 

334. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

телефонској седници, одржаној дана 3.11.2016. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2016.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

400-2330/16 од 3.11.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2 Председник општине и 

Општинско веће глава 2.03 Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

591.168,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.64. Месна 

заједница Рсавци, функционална класификација 

130, програм 0602 Локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0002 Месне 

заједнице, економска класификација 511 назив 

економске класификације Зграде и грађевински 

објекти. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 

објекти. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2330/16 од 3.11.2016.год. а поводом захтева 
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Месне заједнице Рсавци  бр. 400-2330/16 од 

26.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Месна заједница Рсавци. 

4. Обавезује се Месна заједница Рсавци  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2330/16 од 3.11.2016.год. 

                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

335. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 4. Редовној седници, одржаној дана 

31.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2159/16 од 

31.10.2016.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16 и 15/16) 

у оквиру раздела 2.03. Стална и текућа резерва, 

функционална класификација 160,  програм 

0602 Локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

250.000,00 динара, у разделу 4 Општинска 

управа глава 4.63. Месна заједницаШтулац, 

програм0602 Локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0002 Месне заједнице, 

економска класификација 511назив Зграде и 

грађевински објекти. 

 За наведени износ умањиће се 

планирана позиција Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 511 назив Зграде и 

грађевински објекти. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се 

на основу закључка Општинског већа бр. 400-

2338/16 од 31.10.2016.г. а поводом захтева 

Месне заједнице Штулац  бр. 400-2338/16 од 

26.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Служба за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и МЗ Штулац. 

4. Обавезује се Месна заједница Штулац  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2338/16 од 31.10.2016.године 

 

                               За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            

 

 

336. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

4. редовној седници, одржаној дана 31.10.2016. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2016.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16), члана 59 Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33 Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

400-2288/16 од 31.10.2016.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 
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резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

25.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.50. 

Установа Туристичка организација, функцио-

нална класификација 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифика-

ција 424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2288/16 од 31.10.2016.године, а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-2288/16 од 19.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску админи-

страцију и Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања  да у року од 5 дана 

по реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са одговарају-

ћом финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2288/16 од 31.10.2016.године 

                                                          

                    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            

 

337. 

 Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 4. редовној седници, одржаној дана 

31.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59 Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33 Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2351/16 од 

31.10.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

40.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.50. 

Установа Туристичка организација, функцио-

нална класификација 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифика-

ција 424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2351/16 од 31.10.2016.године, а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-2351/16 од 31.10.2016.године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и Установа Туристичка органи-

зација Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања  да у року од 5 дана 

по реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са одговара-

јућом финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2351/16 од 31.10.2016.године 

                                                                                      

                           За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            
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338. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 4. редовној седници, одржаној дана 

31.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59 Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33 Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2185/16 од 

31.10.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

50.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.50. 

Установа Туристичка организација, функциона-

лна класификација 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифи-

кација 424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2185/16 од 31.10.2016.године, а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-2185/16 од 4.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску админи-

страцију и Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка организа-

ција Врњачка Бања  да у року од 5 дана по 

реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са одговара-

јућом финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2185/16 од 31.10.2016.године 

 

                           За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            
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Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

14.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2184/16 од 

14.10.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

90.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.50. 

Установа Туристичка организација, функциона-

лна класификација 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифи-

кација 423 назив економске класификације 

Услуге по уговору. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 423 Услуге по уговору. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2184/16 од 14.10.2016.године, а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-2184/16 од 4.10.2016.године. 
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3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску админи-

страцију и Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка организа-

ција Врњачка Бања  да у року од 5 дана по 

реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са 

одговарајућом финансијском документацијом 

којом се потврђује трошење одобрених 

буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2184/16 од 14.10.2016.године 

 

                           За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            

 

340. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

14.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2151/16 од 

14.10.2016.године,  доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функциони-

сање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

188.400,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.50. 

Установа Туристичка организација, функциона-

лна класификација 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифика-

ција 424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2151/16 од 14.10.2016.г. а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-2151/16 од 27.9.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију и Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања  да у року од 5 дана 

по реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са 

одговарајућом финансијском документацијом 

којом се потврђује трошење одобрених 

буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2151/16 од 14.10.2016.године 
 

                           За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            

 

341. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 4. редовној седници, одржаној дана 

31.10.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59 Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33 Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2352/16 од 

31.10.2016.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функциони-

сање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 

190.000,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.50. 

Установа Туристичка организација, функциона-

лна класификација 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифика-

ција 424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2352/16 од 31.10.2016.г. а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-2352/16 од 31.10.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску админи-

страцију и Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања  да у року од 5 дана 

по реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о 

реализацији одобрених средстава са одговара-

јућом финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2352/16 од 31.10.2016.године 

 

                           За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            
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342.                    

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

14.11.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16), члана 59 Статута Општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст и 16/14), члана  33 Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2361/16 од 

14.11.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 15/16 и 

21/16) у оквиру раздела 2 Председник општине и 

Општинско веће глава 2.03 Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 Функцио-

нисање локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од  

49.500,00 динара, у корист апропријације у 

разделу 4 Општинска управа, глава 4.29. 

Трансфери основним школама, функционална 

класификација 912, програм 2002 Основно 

образовање, програмска активност 2002-0001 

Функционисање основних школа, економска 

класификација 463 назив економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 463 Донације и трансфери 

осталим нивоима власти. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

2361/16 од  14.11.2016.године, а поводом захтева 

ОШ "Младост" Врњци  бр. 400-2361/16 од 

1.11.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и ОШ "Младост" Врњци. 

4. Обавезује се ОШ "Младост" Врњци  да у року 

од 5 дана по реализацији одобрених средстава, 

надлежној Служби за финансије достави 

Извештај о реализацији одобрених средстава са 

одговарајућом финансијском документацијом 

којом се потврђује трошење одобрених 

буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2361/16 од 14.11.2016.године 
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                       ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

343. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на 3. редовној седници одржаној дана 

19.9.2016.год., на основу чл.46  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07 и 83/14- 

други закон), Закона о буџетском систему Закона 

о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), чл. 18, 21а, 23 и 

29 Одлуке о финансијској подршци  породици са 

децом на територији  општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15, 

пречишћен текст, 10/15 и 4/16), Закључка о 

утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 

и средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких струко-

вних студија, специјалистичких академских 

студија и докторских академских студија, за 

2016. буџетску годину, а по основу постигнутог 

успеха у шк. 2015/16. години, бр. 400-1378/16 од 

22.6.2016. године, Закључка Општинског већа 

бр.400-1910/16 од 19.9.2016.год., чл.59 Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 

16/14 ) и чл.33 Пословника о раду Општинског 

Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.7/09), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 

15/16) у оквиру Раздела 4. Општинска управа, 

глава 4.06 Награде за најбоље ученике и 

студенте-једнократна новчана помоћ, 

функционална класификација 900, програмска 

класификација 0901, програмска активност 0901-

0001, економска класификација 47271, назив 

позиције Накнада из буџета за образовање, 

одобрава се  новчана помоћ у износу од 

30.000,00 динара Џамић Вањи. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1910/16 од 19.9.2016.год., а по Захтеву бр.400-

1910/16 од 26.8.2016 године, Џамић Вање из 

Врњачке Бање. 

3.  Средства одобрена по овом Решењу 

исплатиће се на текући рачун бр.160-

5300100339376-89 код Banc Intesa-e. 

4. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

5.   Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1910/16 од 19.9.2016.године 

                                                           

                         ПРЕДСЕДНИК 

               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

344. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној дана 

23.9.2016.год., на основу чл.46  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07 и 83/14- 

други закон), Закона о буџетском систему Закона 

о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), чл. 18, 21а, 23 и 

29 Одлуке о финансијској подршци  породици са 

децом на територији  општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15, 

пречишћен текст, 10/15 и 4/16), Закључка о 

утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 

и средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких струко-

вних студија, специјалистичких академских 

студија и докторских академских студија, за 

2016. буџетску годину, а по основу постигнутог 

успеха у шк. 2015/16. години, бр. 400-1378/16 од 

22.6.2016. године, Закључка Општинског већа 

бр.400-1831/16 од 23.9.2016.год., чл.59 Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 

16/14) и чл.33 Пословника о раду Општинског 

Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.7/09), донело је  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 

15/16) у оквиру Раздела 4. Општинска управа, 

глава 4.06 Награде за најбоље ученике и 

студенте-једнократна новчана помоћ, функцио-

нална класификација 900, програмска класифи-

кација 0901, програмска активност 0901-0001, 

економска класификација 47271, назив позиције 

Накнада из буџета за образовање, одобрава се  

новчана помоћ у износу од 15.000,00 динара 

Крагуљац Исидори. 
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2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1831/16 од 23.9.2016.године, а по Захтеву бр.400-

1831/16 од 17.8.2016 године, Крагуљац Исидоре 

из Врњачке Бање. 

3.  Средства одобрена по овом Решењу 

исплатиће се на текући рачун бр.160-

5310200103340-95 код Banc Intesa-e. 

4. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

5.   Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1831/16 од 23.9.2016.године 
 

                              За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            
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345.                                                            
Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној дана 

23.9.2016.год., на основу чл.46  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07 и 83/14- 

други закон), Закона о буџетском систему Закона 

о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), чл. 18, 21а, 23 и 

29 Одлуке о финансијској подршци  породици са 

децом на територији  општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15, 

пречишћен текст, 10/15 и 4/16), Закључка о 

утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 

и средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких струко-

вних студија, специјалистичких академских 

студија и докторских академских студија, за 

2016. буџетску годину, а по основу постигнутог 

успеха у шк. 2015/16. години, бр. 400-1378/16 од 

22.6.2016. године, Закључка Општинског већа 

бр.400-2077/16 од 23.9.2016.год., чл.59 Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 

16/14 ) и чл.33 Пословника о раду Општинског 

Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.7/09), донело је  

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 

15/16) у оквиру Раздела 4. Општинска управа, 

глава 4.06 Награде за најбоље ученике и 

студенте-једнократна новчана помоћ, 

функционална класификација 900, програмска 

класификација 0901, програмска активност 0901-

0001, економска класификација 47271, назив 

позиције Накнада из буџета за образовање, 

одобрава се  новчана помоћ у износу од 

11.000,00 динара Башић Младену. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

2077/16 од 23.9.2016.год., а по Захтеву бр.400-

2077/16 од 12.9.2016 године, Башић Младена из 

Врњаца. 

3.  Средства одобрена по овом Решењу испла-

тиће се на текући рачун бр.200 19429601 71 код 

Банке Поштанска штедионица. 

4. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

5.   Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2077/16 од 23.9.2016.године 

 

                              За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            
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346.     
Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној дана 

23.9.2016.год., на основу чл.46  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07 и 83/14- 

други закон), Закона о буџетском систему Закона 

о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

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

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

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), чл. 18, 21а, 23 и 

29 Одлуке о финансијској подршци  породици са 

децом на територији  општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15, 

пречишћен текст, 10/15 и 4/16), Закључка о 

утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 

и средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких струко-

вних студија, специјалистичких академских 

студија и докторских академских студија, за 

2016. буџетску годину, а по основу постигнутог 

успеха у шк. 2015/16. години, бр. 400-1378/16 од 

22.6.2016. године, Закључка Општинског већа 

бр.400-2066/16 од 23.9.2016.год., чл.59 Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 

16/14 ) и чл.33 Пословника о раду Општинског 

Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.7/09), донело је  
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 

15/16) у оквиру Раздела 4. Општинска управа, 

глава 4.06 Награде за најбоље ученике и 

студенте-једнократна новчана помоћ, 

функционална класификација 900, програмска 

класификација 0901, програмска активност 0901-

0001, економска класификација 47271, назив 

позиције Накнада из буџета за образовање, 

одобрава се  новчана помоћ у износу од 

14.000,00 динара Јокић Александру. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

2066/16 од 23.9.2016.год., а по Захтеву бр.400-

2066/16 од 20.9.2016 године, Јокић Александра 

из Врњачке Бање. 

3.  Средства одобрена по овом Решењу 

исплатиће се на текући рачун бр.150-

9011000143990-62 код Директне Банке ад 

Крагујевац. 

4. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

5.   Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2066/16 од 23.9.2016.године 

 

                              За ПРЕДСЕДНИК-а 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________                                                                                                                                                                                            

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

347. 

На основу чл.2. Одлуке о изменама 

Одлуке о јавном окупљању грађана на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.22/16), секретар 

Скупштине општине је сачинио пречишћен 

текст Одлуке о јавном окупљању грађана на 

територији општине Врњачка Бања 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 

ОКУПЉАЊУ ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА,садржи: 

1.Одлуку о јавном окупљању грађана на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.21/16), 

2. Одлуку о изменама Одлуке о јавном 

окупљању грађана на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.22/16) 

 

Број: 9-962/16  

Дана:  15.11.2016.године 

 

   СЕКРЕТАР 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Саша Радисављевић,с.р. 

 

О Д Л У К А 

О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ ГРАЂАНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

(Пречишћен текст  

 

Члан 1. 

Oвoм Oдлукoм oдрeђуjу сe мeстa нa 

тeритoриjи општине Врњачка Бања нa кojимa 

ниje дoзвoљeнo jaвнo oкупљaњe, у склaду сa 

oдрeдбaмa Зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу ("Сл. 

глaсник РС", бр. 6/16).  

 

Члaн 2. 

Пoд jaвним oкупљaњeм у смислу oвe 

Oдлукe, смaтрa сe oкупљaњe вишe oд 20 лицa, 

рaди изрaжaвaњa, oствaривaњa, и прoмoвисaњa 

држaвних, пoлитичких, сoциjaлних и 

нaциoнaлних увeрeњa и циљeвa, кao и други 

oблици oкупљaњa кojимa je сврхa oствaривaњe 

вeрских, културних, хумaнитaрних, спoртских, 

зaбaвних и других интeрeсa, у склaду сa Зaкoнoм 

и oвoм Oдлукoм.  

 

Члaн 3. 

Jaвнo oкупљaњe из прeтхoднoг члaнa 

Oдлукe ниje дoзвoљeнo нa мeсту нa кojeм, збoг 

кaрaктeристикa мeстa или њeгoвe пoсeбнe 

нaмeнe, прeти oпaснoст oд угрoжaвaњa 

бeзбeднoсти људи и имoвинe, jaвнoг здрaвљa, 

мoрaлa, прaвa других или бeзбeднoсти 

Рeпубликe Србиje, 

Пoд мeстoм из стaвa 1. oвoг члaнa, у 

смислу oвe oдлукe, смaтрa сe прoстoр испрeд 

здрaвствeнe устaнoвe, шкoлe, прeдшкoлскe 

устaнoвe, кao и прoстoр испрeд oбjeкaтa oд 

стрaтeшкoг и пoсeбнoг знaчaja зa oдбрaну и 

бeзбeднoст Рeпубликe Србиje.  

 

Члaн 4. 

Кao мeстa нa кojимa ниje дoзвoљeнo 

jaвнo oкупљaњe нa тeритoриjи општине Врњачка 

Бања oдрeђуjу сe слeдeћи прoстoри:  

• испрeд oбjeкaтa здрaвствeних устaнoвa (oбjeктa 

хитнe пoмoћи, бoлницa, дoмa здрaвљa, 

здрaвствeних стaницa),  

• oснoвних и срeдњих шкoлa,  

• прeдшкoлских устaнoвa,  

• испрeд oбjeкaтa Mинистaрствa унутрaшњих 

пoслoвa,  

• испрeд oбjeкaтa Вojскe Рeпубликe Србиje,  
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• испрeд других oбjeкaтa кojи су oд стрaтeшкoг и 

пoсeбнoг знaчaja зa oдбрaну и бeзбeднoст 

Рeпубликe Србиje.  

Зaбрaњуje сe jaвнo oкупљaњe и нa 

мeстимa нa кojимa сe oдржaвaњeм oкупљaњa 

кршe људскa и мaњинскa прaвa и слoбoдe 

других, угрoжaвa мoрaл или нa мeстимa кoja су 

зaтвoрeнa зa jaвнoст.  

 

Члaн 5. 

Нa свe штo ниje рeгулисaнo oвoм 

Oдлукoм, схoднo ћe сe примeњивaти oдрeдбe 

Зaкoнa o jaвнoм oкупљaњу, кao и зaкoнa и 

других oдгoвaрajућих прoписa у oблaсти 

oдбрaнe, бeзбeднoсти и унутрaшњих пoслoвa.  

 

Члaн 6. 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe, 

прeстaje дa вaжи Одлука о одређивању простора 

за јавно окупљање (''Сл.лист општине Краљево'',  

бр. 14/96 и 13/99). 

Члaн 7. 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 

дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 

Врњачка Бања".  

 

Самосталне одредбе Одлуке о изменама 

Одлуке јавном окупљању грађана на територији 

општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',  бр. 22/16) 

Члан 2. 

 Задужује се секретар Скупштине 

општине да сачини пречишћени текст Одлуке о 

јавном окупљању грађана на територији 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
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