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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

18. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници, одржаној дана 13.2.2018.године,  на 

основу  чл.46. става 1. тачка 8. и става 6. Закона 

о локалним изборима (''Сл.гласник РС'',  

бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11) и чл.30. 

Статута општине Врњачка Бања (''Службени 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

о престанку мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 

Утврђује се да Тодору Мијатовићу из 

Врњачке Бање, престаје мандат одборника у 

Скупштини општине Врњачка Бања, пре истека 

времена на које је изабран, због смрти 

одборника, која је наступила 30.12.2017.године. 
 

II. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати 

од дана доношења ове Одлуке. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-18/18  од  13.2.2018.године 

  

   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 

 

19. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници, одржаној дана 13.2.2018.године,  по 

разматрању Извештаја Верификационог одбора 

за потврђивање мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања, на основу члана 

чл.56.Закона о локалним изборима (''Сл.гласник 

РС'', бр.129/07, 34/10-одлука УС и 54/11),  и чл.8. 

Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

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

23/16-пречишћен текст и 7/17-Аутен.тумачење), 

донела је 
 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

I. 

 Потврђује се мандат одборника у 

Скупштини општине Врњачка Бања, који је 

изабран на изборима одржаним  

24.4.2016.године и то: 

1. Слађани Терзић, са изборне листе 

Александар Вучић-Србија побеђује  . 

 

II. 

 Мандат новог одборника траје до истека 

мандата одборника којем  је престао мандат. 
 

III. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања.'' 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати 

од дана доношења ове Одлуке. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-19/18 од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

20. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници одржаној  13.2.2018.године, на 

основу чланова 79. и 92. Закона о буџетском 

систему („Сл.гласник РС“, број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-  испр, 108/13, 

142/2014, 8/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 

113/2017) и члана 36 Статута општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен текст), донела је  

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА IX – БРОЈ  3– ВРЊАЧКА БАЊА –    13.2.2018. ГОДИНЕ 
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Члан 1. 

Доноси се Одлука о ангажовању 

екстерне ревизије Завршног рачуна буџета 

општине Врњачка Бања за 2017.годину коју ће 

вршити Државна ревизорска институција. 
 

Члан 2. 

Екстерну ревизију Завршног рачуна 

буџета општине Врњачка Бања за 2017.годину, 

уз сагласност Државне ревизорске институције, 

а на основу ове Одлуке, може да обави и лице 

које испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја проприсане 

законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

Члан 4. 

Ова Одлука ће се примењивати 

након добијања сагласности Државне ревизорске 

институције  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-395/18 од  13.2.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

21. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници, одржаној 13.2.2018.године, на 

основу члана 33. и члана 36. Закона о јавном 

дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/2005, 

107/2009, 78/2011 и 68/2015), мишљења 

Министарства финансија – Управе за јавни дуг 

број 401-103/2018-001 од 22.01.2018.г. и члана 

36. Статута Општине Врњачка Бања ("Службени 

лист Општине Врњачка Бања" број  бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је 
 

О Д Л У К У 

О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ У 2018.ГОДИНИ 
 

 I Кредитно задужење 

Члан 1. 

 Општина Врњачка Бања задужиће се код 

финансијске институције дугорочним кредитним 

задужењем до 47.440.000 динара. 
 

Члан 2. 

 Дугорочно задуживање у износу из 

претходног члана користи се за капиталне 

инвестиционе расходе који се финансирају из 

буџета и то: 

- Пројекат: Изградња фискултурне 

сале у ОШ "Бане Миленковић" 

2.фаза у износу од 27.000.000 

динара 

- Пројекат: Унапређење капацитета 

ОШ Младост за одржавање 

наставних и ваннаставних 

активности у износу од 

13.800.000 динара 

- Пројекат: Реконструкција фасаде 

седишта општинских органа 

(енергетска ефикасност) у износу 

од 6.640.000 динара 

 Рок отплате овог кредита износиће 

5 до 10 година. 
 

Члан 3. 

 Овлашћује се председник  општине 

да донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирања у погледу  валуте, периода отплате 

кредита, периода мировања дуга (грејс периода) 

и расположивости кредита. 
 

 II Кредитно задужење-финанси-

јски лизинг 
 

Члан 4. 

 Општина Врњачка Бања задужиће 

се код финансијске институције дугорочним 

кредитним задужењем – финансијски лизинг до 

3.500.000 динара. 
 

Члан 5. 

 Дугорочно задуживање у износу из 

претходног члана користи се за капиталне 

инвестиционе расходе који се финансирају из 

буџета и то за набавку службених возила до 

3.500.000 динара. 

 Рок отплате овог кредита износиће 

3 до 4 године. 
 

Члан 6. 

 Овлашћује се председник  општине 

да донесе акт којим ће се ближе уредити услови 

кредитирања у погледу валуте, периода отплате 

кредита, периода мировања дуга (грејс периода) 

и расположивости кредита. 
   

Члан 7. 

 За реализацију ове одлуке задужен је 

Председник општине. 
  

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-262/18 од 13.2.2018.године 

        

ПРЕДСЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

22. 

Скупштина општине Врњачка Бања на  

14. седници одржаној 13.2.2018. године, на 

основу чл. 41. Закона о запошљавању и осигура-

њу за случај незапошљености (''Сл. гласник РС'', 

бр. 36/09), чл.36. Статута општине Врњачка 

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

23/16 - пречишћен текст), уз прибављено 

мишљење Локалног савета за запошљавање 

бр.020-251/17 од  23.1.2018.године,  донела је  
 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ  
 

Члан 1. 

Усваја се Локални акциони план 

запошљавања општине Врњачка Бања за 2018. 

годину (У даљем тексту: ЛАПЗ). 
 

Члан 2. 

ЛАПЗ представља инструмент спрово-

ђења активне локалне политике запошљавања у 

2018. години и усклађен је са циљевима 

Националног плана за запошљавање за 2018. 

годину, Стратегије одрживог развоја 2013-2023. 

године и Локалног акционог плана за младе 

2015-2019. године.  
 

Члан 3. 

ЛАПЗ je идентификоваo проблемe, 

препознаo групe са натпросечним ризиком од 

незапослености и дизајнираo мерe активне 

политике запошљавања којима ће се деловати на 

узроке проблема и смањити разлике у погледу 

ризика незапослености. 

 

Члан 4. 

Праћење и оцену ефеката програма и 

мера овог акционог плана вршиће Локални савет 

за запошљавање. 
 

Члан 5. 

Обавезују се сви носиоци активности на 

спровођењу ЛАПЗ-а да по окончању активности, 

односно захтеву Локалног савета за 

запошљавање, доставе коначне, односно перио-

дичне извештаје о реализацији тих програма и 

мера. 
 

Члан  6. 

ЛАПЗ је саставни део ове Одлуке и биће 

објављен на званичном сајту Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ''Сл. листу Општине 

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 11-18/18  од 13.2.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

23. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

14. седници, одржаној дана 13.2.2018.године, на 

основу чл.5., 6. и 69. Закона о јавним 

предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016)  и 

члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Врњачка Бања ("Сл.лист општине Врњачка 

Бања", бр. 23/16-пречишћен текст ), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA 

И ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

 У  Одлуци о  усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

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

бр.16/16, 21/16, 23/17 и 39/17), у чл.10. ставу 2. 

после алинеје: ''7112-Инжењерске делатности и 

техничко саветовање'', додаје се нова алинеја 

која гласи: 

 ''6619-Остале помоћне делатности у 

пружању финансијских услуга, осим осигурања 

и пензионих фондова''. 
 

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана  објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 9-803/18 од  13.2.2018.године 

- 
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 ПРЕДСЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

24. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. редовној седници, одржаној дана 

13.2.2018.године, на основу чл. 15. и 33. Закона о 

ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", број 

111/09, 92/11 и 93/12), чл. 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације 

члана ("Сл. гласник РС", број 98/10), чл. 20. став 

1. тачка  19. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", број 129/07) и чл. 14. ст.1 тачке 20. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

 У чл.2. ставу 1. Одлуке о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/10 и 16/14), тачке 

6., 7. и 8. се мењају и гласе: 

 ''6. Директор ЈП ''Белимарковац''-члан. 

  7. Директор ЈП ''Шуме-Гоч''''-члан, 

  8. Директор Општинске стамбене 

агенције-члан.'' 
 

Члан 2. 

 У чл.2.ставу 1. додају се тачке 8а и 8б, 

које гласе: 

 ''8а. Директор ЈКП ''Бањско зеленило и 

чистоћа-члан. 

  8б. Директор Центра за социјални рад-

члан'' 
 

Члан 3. 

 У чл.2.ставу 1. тачки 10. реч: ''командир'', 

се мења у реч: ''начелник''. 
 

Члан 4. 

 У чл.2.ставу 1. у тачкама: 13., 14. и 15. 

реч: ''начелник'', се мења у реч: ''руководилац''. 
 

Члан 5. 

 На основу Одлуке о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/10 и 16/14) и ове 

одлуке, Скупштина општине ће донети  Решење 

о образовању  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 217-10/18 од  13.2.2018.године  
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

25. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14.седници, одржаној дана 13.2.2018.године на 

основу чл. 99. став 19-21.Закона о планирању и 

изградњи 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), 29.ст.4. Закона о 

јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 72/11), чл.3 

Уредбe 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. 24/2012, 48/2015 и 99/2015),  чл. 62. 

Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст), Одлуке 

Председника општине Врњачка Бања о покретању 

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

бр.39/17) чл.36.ст.1тач.21а.и чл.15. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст) на 

предлог Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, 

доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
 

Члан 1. 

                   Овом Одлуком  прибављања се непосре-

дном погодбом путем  споразума са власником 

непокретности и то кп.бр.474/3 површине 211м2 и 

кп.бр.474/4 површине 1126м2 обе у КО Руђинци, 

уписане у листу непокретности бр.2824 за КО 

Руђинци као власништво Митић Ненада из 

Руђинаца, кућ.бр.503, које парцеле су у обухвату 

зоне јавних функција-гробља. 
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Члан 2 

Непокретност из чл.1.ове Одлуке прибавља 

се по тржишним условима за купопродајну цену, 

постигнуту у поступку непосредне погодбе који је 

спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини  од  

800.000,00 динара за укупну површину обе парцеле. 

Купопродајна цена се  исплаћује у три 

месечне рате с тим да се начин плаћања  и  рокови 

плаћања  прецизирају уговором  са продавцем из 

чл.1.ове Одлуке, који се закључује  у року од 30 

дана од дана доношења ове одлуке, у противном 

ова Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине Врњачка 

Бања да потпише уговор о прибављању у јавну 

својину општине непокретности из чл.1.ове одлуке  

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- 109/17 од 13.2.2018.године 

  

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

26. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. редовној седници, одржаној 

13.2.2017.године, на основу чл.38. став 2.  Закона 

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 

15/16) и члана 36. став 1. тачка 9б. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања бр. 23/16-пречишћен текст), 

донела је 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  

ПРЕДУЗЕЋА ЗА  ПРЕВОЗ ПУТНИКА И 

ТРАНСПОРТ РОБЕ ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ''  

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом одлуком се утврђује правни основ 

за доношење одлуке о спровођењу јавног 

конкурса и именовању  директора Јавног  

предузећа за превоз путника и транспорт робе 

''Нови Аутопревоз''  Врњачка Бања (У даљем 

тексту: ЈП ''Нови Аутопревоз''), његове 

надлежности и његов радно правни статус, 

мандат, услови  и поступак за именовање, права 

кандидата и друга питања од значаја за 

спровођење овог поступка. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Члан 2. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

основу чл. 38.Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр. 15/16) доноси одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за именовање   

директора ЈП ''Нови Аутопревоз'', Врњачка Бања, 

ул.Војвођанска 3, на предлог Општинске управе 

општине Врњачка Бања. 

 На основу чл.24. став 3. Закона о јавним 

предузећима, а у вези са чл.32. став 1. тачка 9. 

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

бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), 

Скупштина општине врши именовање директора 

јавног предузећа. 
 

НАДЛЕЖНОСТИ И РАДНО ПРАВНИ СТАТУС 

ДИРЕКТОРА 

Члан 3. 

 Надлежност, послови, права, обавезе и 

одговорности директора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

утврђени су Законом о јавним предузећима и 

Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа за превоз путника и транспорт 

робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, као и 

другим законским и подзаконским прописима 

који регулишу радни однос. 

 Директор заснива радни однос на 

одређено време. 
 

МАНДАТ 

Члан 4. 

 Мандат директора из ове одлуке траје 4 

године. 
 

 УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

Члан 5. 

 Кандидат за  директора јавног предузећа 

мора да  испуњава следеће услове:  

          1) да је пунолетан и пословно способан; 

2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама или специјалистичким 

струковним студијама;  

3) да има најмање пет година радног 

искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог става;  
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4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа;  

5) да познаје област корпоративног 

управљања;  

6) да има радно искуство у организовању 

рада и вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 

односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од 

најмање шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у 

складу са законом којим се уређују кривична 

дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  

(4) обавезно лечење алкохоличара;  

(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА  

Члан 6. 

 Кандидат за директора подноси 

документа којима се доказује испуњеност услова 

из чл.5. ове одлуке, а што се ближе одређује 

Огласом о  јавном  конкурсу. 
 

ОГЛАС О  ЈАВНОМ  КОНКУРСУ 

Члан 7. 

 Оглас о јавном конкурсу је саставни део 

ове одлуке и  објављују се  у ''Сл.гласнику 

Републике Србије'', и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије. Оглас о јавном конкурсу се 

објављује и  на интернет страници општине 

Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs,  
 

РОКОВИ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ  

Члан 8. 

 Оглас о јавном конкурсу из чл.7. ове одлуке 

се објављују  у  року који не може бити дужи од 8 

дана од дана доношења ове одлуке. 

 Пријаве на јавни конкурс са доказима о 

испуњености услова подносе се у року од 30 

дана од дана објављивања јавног конкурса у 

''Сл.гласнику Републике Србије''.  

 Пријаве на јавни конкурс се поднoсе у 

затвореној коверти Комисији  за спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина  Врњачка Бања, Врњачка 

Бања, ул.Крушевачка 17, поштом или преко 

писарнице Општинске управе, са назнаком:  

''За јавни конкурс – за именовање 

директора ЈП ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања. 

 

МЕРИЛА И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА 

Члан 9. 

Јавни конкурс за именовање директора 

ЈП ''Нови Аутопревоз'' и (у даљем тексту: јавни 

конкурс) спроводи Комисија за спровођење 

конкурса за избор директора јавних  предузећа 

чији је оснивач општина Врњачка Бања (у даљем 

тексту: Комисија). 

Стручна оспособљеност, знања и 

вештине  оцењују се у изборном поступку 

увидом у доказе који су приложени уз пријаву 

кандидата и усменим разговором или писаном 

провером са кандидатима који испуњавају 

услове утврђене конкурсом. 

У изборном поступку за именовање 

директора јавних предузећа чији је оснивач 

општина Врњачка Бања, примењује се Уредба о 

мерилима за именовање директора јавних 

предузећа (''Сл.гласник РС'', бр.65/16). 
 

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ 

Члан 10. 

 Комисија ради и одлучује на седницама, 

коју сазива председник Комисије. 

 У случају одсутности или спречености 

председника Комисије, одн.заменика 

председника Комисије, седнице Комисије сазива 

и њима председава најстарији члан Комисије. 

 Комисија ради и одлучује ако седници 

присутвује већина од укупног броја чланова 

Комисије. 

 Комисија одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Комисије. 

 На седници Комисије се води записник, у 

који се обавезно уносе: датум и место 

одржавања, дневни ред, имена присутних и 

одсутних чланова Комисије, све фазе изборног 

поступка, предлози и ставови изнети на седници, 

као и свако издвојено мишљење. 

 Записник потписује председник, односно 

председавајући. 

 Стручне и административно-техничке  

послове за потребе рада Комисије обавља 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за стручне послове органа општине. 
 

Члан 11. 

 По истеку рока за подношење пријава на 

конкурс,  заказује се седница, на којој ће се 

евидентирати и прегледати све приспеле пријаве 

и поднети докази. Комисија саставља списак 

кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак. 

Комисија претходно врши проверу: 
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 - да ли су пријаве достављене у року који 

је одређен огласом о јавном конкурсу; 

 - да ли су пријаве разумљиве; 

 - да ли су уз пријаву достављени сви 

докази који су конкурсом тражени. 

 Ако се установи неки од недостатака из 

става 1. овог члана, комисија ће закључком 

одбацити пријаву као неблаговремену, 

неразумљиву или непотпуну. Против закључка, 

није допуштена посебна жалба. 
 

Члан 12. 

 Комисија сачињава ранг листу кандидата 

сa нajвишe три кaндидaтa кoja су сa нajбoљим 

рeзултaтoм испунилa мeрилa зa избoр дирeктoрa 

jaвнoг прeдузeћa.  

Рaнг листу из стaвa 1. oвoг члaнa и 

зaписник o спрoвeдeнoм избoрнoм пoступку 

Кoмисиja дoстaвљa  Општинској управи 

општине Врњачка Бања.  

Општинска управа  припрeмa прeдлoг 

aктa o имeнoвaњу првoг кaндидaтa сa рaнг листe 

и дoстaвљa гa, рaди усвajaњa Скупштини 

општине Врњачка Бања.  

Aкт o имeнoвaњу дирeктoрa кoнaчaн je.  
   

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА И ПРАВА 

КАНДИДАТА 

Члан 13. 

 Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу спроведеног изборног поступка одлучује 

о именовању директора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

доношењем решења о именовању, које се са 

образложењем објављује ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања'', ''Сл.гласнику РС'', и исто се 

доставља именованом лицу и свим кандидатима 

који су учествовали у изборном поступку, а који 

могу вршити увид у документацију у року и под 

условима прописаним законом. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број:9-79/18  од  13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

27. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14.редовној седници, одржаној 13.2.2018.године, 

на основу чл. 32. ст.1 тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07 и 83/14) 

и чл.36. ст.1. тачка 5.Статута општине Врњачка 

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

бр.23/16-пречишћен текст), доноси  
 

О Д Л У К У 

 о изменама и допунама Одлуке 

о усвајању Програма  одрживог развоја 

туризма на планини Гоч за период 2011 до 

2014.године 

 

Члан 1. 

У наслову Одлуке о усвајању Програма  

одрживог развоја туризма на планини Гоч за 

период 2011.до 2014.године (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', број 6/11), број: ''2014'', мења се 

у: број: ''2021''. 
 

Члан 2. 

У члану 1. ставу 1. и 2. Одлуке о 

усвајању Програма одрживог развоја туризма на 

планини Гоч за период 2011. до 2014.године 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 6/11), 

број: ''2014'', мења се у број:  ''2021''. 
 

Члан 3. 

У складу са изменама из члана 1. и члана 

2. ове Одлуке, у тексту Програма одрживог раз-

воја туризма на планини Гоч, који чини саставни 

део Одлуке, врше се следеће измене, и то : 

-   у наслову Програма број: ''2014'',  

мења се у  број: ''2021''; 

-   наслов одељка: ''ПРВА ФАЗА 

(2011/2012)'',  мења се у: ''ПРВА ФАЗА 

(2018/2019)''; 

- наслов одељка: ''ДРУГА ФАЗА 

(2012/2014)'',  мења се у: ''ДРУГА ФАЗА 

(2019/2021)''  и  

-   наслов одељка: ''ТРЕЋА ФАЗА (од 

2014)'' мења се у: ''ТРЕЋА ФАЗА (од 2021)''. 
 

Члан 4. 

Задужује се Одсек за локални економски 

развој општинске управе општине Врњачка Бања 

да изврши методолошко уподобљавање 

документа - Програм одрживог развоја туризма 

на планини Гоч за период 2011.до 2021.године,  

на начин да добије облик стратешког документа 

општине Врњачка Бања. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања  у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 332-54/18 од  9.2.2018.године  
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ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

28. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. редовној седници, одржаној 

13.2.2018.године,  на основу члана 36. ст.1. тачка 

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

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-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 Програму одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и реконструкцији 

јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања 

за 2018.годину 

 

 1. Усваја се и даје  сагласност на 

Програм одржавања, заштите, развоја и 

управљања општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама и изградњи и 

реконструкцији јавне расвете на подручју 

општине Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

донео Управни  одбор Општинске стамбене 

агенције одлуком бр.400-122/18 од 

18.1.2018.године. 

2. Саставни део ове одлуке чини Програм 

одржавања, заштите, развоја и управљања 

општинским и некатегорисаним путевима и 

улицама и изградњи и реконструкцији јавне 

расвете на подручју општине Врњачка Бања за 

2018.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: 344-31/18 од  13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

29. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници, одржаној 13.2.2018. године, на 

основу члана 20 став 1 тачка 5 Закона о локалној 

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

83/2014 – др.закон), члана 2 Закона о 

комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2011 и 104/2016) члана 7 Одлуке о јавним 

паркиралиштима (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.16/11, 22/12, 18/16 и 7/17 –др одлука) и 

члана 36 Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 

лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), доноси, 
 

О Д Л У К У  

о изменама Одлуке о паркинг зонама и режиму 

 коришћења јавних паркиралишта у Врњачкој 

Бањи 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о 

паркинг зонама и режиму коришћења јавних 

паркиралишта у Врњачкој Бањи (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.7/14, 2/15, 6/15 и 

18/16). 
 

Члан 2. 

У члану 3. став 1. текст: ''од 01.05. до 

15.09.'', мења се у текст: ''од 01.04. до 30.09.''. 

У члану 3. став 2. текст: ''од 15.09. до 

01.05.'',  мења се у текст: ''од 30.09. до 01.04.''. 
 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-65/18 од  13.2.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

30. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници одржаној дана 13.2.2018. године, на 

основу  чл.112. Статута општине Врњачка Бања 

(''Службени лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 

– пречишћен текст),  донела је 
 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ОДРЕДБЕ  ЧЛАНА 8.СТАВА 1. У ВЕЗИ СА 

ЧЛАНОМ 13.СТАВ 2.АЛИНЕЈЕ 1.  ОДЛУКЕ О 

ДОПРИНИСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (''СЛ.ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА'', БР.3/17-

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 

I Скупштина општине је донела Одлуку  

о доприносу за уређивање грађевинског земљишта 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/17-

пречишћен текст). 
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II Одредба чл.8.став 1. Одлуке  о 

доприносу за уређивање грађевинског земљишта 

гласи:  

''Скупштина општине појединачним 

актом може предвидети додатне погодности за 

плаћање доприноса за објекте од посебног 

значаја за развој  општине. Допринос се може 

умањити до 50%.  Појединачним актом  се могу 

прописати и друге  погодности уз испуњавање 

одређених услова: запошљавање одређеног броја 

лица на неодређено време у одређеном 

временском периоду и сл.'' 

 Одредба чл.13.став 1. и 2.  Одлуке  о 

доприносу за уређивање грађевинског земљишта 

гласе:  

''Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта може се платити једнократно у 

целости или на рате.  

 Инвеститор допринос за уређивање 

грађевинског земљишта може платити на 

следећи начин:  

-     једнократно у целости са умањењем се у 

износу од 30%  или 

-  у 36 месечних рата, а највише 60 месечних 

рата уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са 

индексом потрошачких цена према подацима  

Републичког завода за статистику. За доцњу у 

отплати доспелих рата обрачунаваће се затезна 

законска камата о чему ће се старати 

организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове финансија.'' 

III. Ове одредбе треба разумети тако, да 

се примењују одвојено, одн.да се умањење 

доприноса за уређивање грађ.земљишта, може 

остварити посебно за једнократно плаћање у 

целости, у којем случају је умањење 30%, што је 

у складу са цитираном одредбом чл.13.ове 

одлуке и односи се на поглавље III-Начин 

плаћања.., а посебно када инвеститор остварује 

ово право на основу чл.8.став 1. ове одлуке, које 

се односи на Поглавље II. -Обрачун доприноса,  

у ком случају Скупштина општине, 

појединачним актом ценећи оправданост 

признавања статуса објекту у изградњи за 

објекат од посебног значаја за развој општине,  

може умањити допринос до 50%. 

Ово и из разлога што је законодавац, 

Законом 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), у чл.97. такође, посебно дефинисао 

начине плаћања доприноса  и обрачуна 

доприноса, као и могућности умањења, па је у 

ставу 6. прописано да када се накнада плаћа 

једнократно, инвеститор  има право на умањење  

најмање 30%, а ставу 7.прописао да јединица 

локалне самоуправе појединачним актом може 

предвидети додатне погодности за плаћање 

доприноса за објекте од посебног значаја за 

развој општине. ''може умањити допринос до 

50%''.Са напред наведеног, произилази да 

примена на основу начина плаћања и по основу 

додатних погодности предвиђених појединачним 

актом, у поступку обрачуна доприноса за 

уређиовање грађ.земљишта не искључују једна 

другу. 

 IV. Ово aутентично тумачење објавити у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-80/18 од  13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

31. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

14. редовној седници одржаној дана 2018.године,  

на основу Аутентичног тумачења одредбе  члана 

8.става 1. у вези са чланом 13. став 2.алинеја 1. 

Одлуке о допринису за уређивање грађевинског 

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

бр.3/17-пречишћен текст), бр.9-80/18 од 

13.2.2018.године и чл. 36.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени  Решења Скупштине општине 

Врњачка Бања  бр. 35-2/17 од 

4.5.2017.године 
 

1. У Решењу Скупштине општине 

Врњачка Бања  бр. 35-2/17 од 4.5.2017.године, 

којим је утврђено да је  реконструкција и 

доградња Прве фазе хотела ''Славија'' на 

кп.бр.695/4 КО Врњачка Бања од  посебног 

интереса за општину Врњачка Бања,  мења се 

тачка 3. тако да гласи: 

''3. Инвеститор је према  обрачуну 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

бр.35-479/17 од 3.3.2017.године који  износи 

24.480.465,73 динара,  уплатио  допринос за 

уређивање грађевинског земљишта у износу од 

17.136.326,01 динара, који износ представља 

умањење од 30% од укупне обавезе, обзиром да 

је инвеститор извршио уплату једнократно у 

целости сагласно сагласно чл.13. Одлуке о  

доприносу за уређивање грађевинског земљишта 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 3/17-

пречишћен текст). 

Обзиром да су на основу Аутентичног 

тумачења одредбе  члана 8.става 1. у вези са чланом 

13. став 2.алинеја 1. Одлуке о допринису за 

уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.3/17-пречишћен текст), 

бр.9-80/18 од 13.2.2018.године, испуњени услови за 

умањење ове накнаде за 50%, то је инвеститор 

MPSS RRESORT DOO Београд, стекао право да  

се уплаћени износ из тачке 1. умањи за 50%.  

Како је инвеститор уплатио   допринос за 

уређивање грађевинског земљишта у износу од 

17.136.326,01 динара, са умањењем из 

претходног става, обавеза по овом основу износи 

8.568.163,01 динара, па се у погледу  начина 

повраћаја више уплаћеног износа од   

8.568.163,01 динара,  овлашћује Председник 

општине да са инвеститором закључи  уговор, 

којим ће се ближе уредити ово питање.'' 

2. Ово решење ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 По захтеву HB Hospitality d.o.o. Београд,  

на основу овлашћења  MPSS RRESORT DOO 

Београд, за умањење доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта од 50% у поступку 

реконструкције и доградње Прве фазе хотела 

''Славија'', Скупштина општине Врњачка Бања је 

донела Решење бр. 35-2/17 од 4.5.2017.године, 

којим је утврђено да је  реконструкција и 

доградња Прве фазе хотела ''Славија'' на 

кп.бр.695/4 КО Врњачка Бања од  посебног 

интереса за општину Врњачка Бања. 

 Како је усвојено Аутентично тумачење 

одредбе  члана 8.става 1. у вези са чланом 13. став 

2.алинеја 1. Одлуке о допринису за уређивање 

грађевинског земљишта (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.3/17-пречишћен текст), бр.9-

80/18 од 13.2.2018.године, то су се стекли услови за 

измену наведеног Решења у складу са овим актом, 

па се врши измена тачке 3. на начин као у  

диспозитиву овог Решења. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења  може 

се поднети тужба Вишем суду у Краљеву у року 

од 15 дана од дана пријема решења 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 35-2/17 од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 

32. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

14.  седници одржаној дана 13.2.2018.године, на 

основу чл.13. и 13a Закона о здравственој 

заштити (''Сл.гласник РС'', бр. 17/05, 72/09-

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-

др.закон,  93/14, 96/15 и 106/15), чл. 8. Одлуке о 

преузимању оснивачких права над Домом 

здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.8/06 и 

5/07) и чл. 36.  Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.  23/16-

пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  усвајању  Програма заштите за поједине 

категорије становништва на подручју општине 

Врњачка Бања за 2018.годину 
 

 1. Усваја се  Програм заштите за 

поједине категорије становништва на подручју 

општине Врњачка Бања за 2018.годину,  који је 

усвојио Управни одбор Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања, одлуком 

бр.4069-2017  од 27.12.2017.године. 

2. Саставни део овог решења чини 

Програм заштите за поједине категорије 

становништва на подручју општине Врњачка 

Бања за 2018.годину, из тачке 1. ове одлуке. 

3. Обавезује се Дом здравља ''Др Никола 

Џамић'' Врњачка Бања да доставља редовне 

месечне извештаје о извршењу Програмом 

предвиђених активности и реализацији 

средстава по том основу. 

4. Ова одлука ступа на снагу  давањем 

ове сагласности и  објавиће се   у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања'', а примењује се од 

1.1.2018.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 51-1/18 од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_________________________________________ 
 

33. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

основу  чл.13. Закона о Црвеном крсту Србије 

(''Сл.гласник РС'', бр.107/05), чл. 36. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  

чл.21.  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.38/17), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм активности 

Црвеног крста Врњачка Бања са Финансијским 

планом за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на Програм 

активности Црвеног крста Врњачка Бања са 

Финансијским планом за 2018.годину, заведен под 

бр.9/2-18 од 9.1.2018.године. 

 2.  Програм  активности Црвеног крста 

Врњачка Бања са Финансијским планом за 

2018.годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Обавезује се Црвени крст Врњачка 

Бања да доставља редовне месечне извештаје о 

извршењу Програмом предвиђених активности 

и реализацији средстава по том основу. 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-132/18 од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

34. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

основу  чл.59. 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. 23/16-пречишћен 

текст) и  чл.21.  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.годину (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.38/17), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на   Програм пословања  

ЈП  за обављање комуналних делатности  

''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2018.годину, 

који је усвојио Надзорни одбор ЈП 

''Белимарковац'' одлуком бр.01-3451/8  од 

25.1.2018.године. 

Даје се сагласност и на Програм 

пословања ДОО ''Врући извори'' Грачац за 

2018.годину, које је основано за обављање 

комуналних делатности на сеоском подручју,  

који је саставни део Програма из става 1. тачке 1. 

овог решења, и који је усвојио Надзорни одбор 

ЈП  ''Белимарковац'', који врши функцију 

Скупштину друштва, одлуком бр.751/17  од 

27.12.2017. године.  

2.  Програм пословања ЈП ''Белимарковац'' за 

2018. годину, са Програмом пословања ДОО 

''Врући извори'' Грачац за 2018.годину, се сматра 

донетим давањем ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2745/17 од  13.2.2018.године 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

35. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

основу  чл.59. 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. 23/16-пречишћен 

текст) и  чл.21.  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.годину (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.38/17), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  ''Бањско зеленило 

и чистоћа'' Врњачка Бања за 2018.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа  ''Бањско зеленило 

и чистоћа'' Врњачка Бања за 2018.годину  који је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП  ''Бањско зеленило 

и чистоћа'', одлуком бр.134/1/2018  од 

17.1.2018.године. 

2.  Програм пословања ЈКП  ''Бањско зеленило и 

чистоћа''  за 2018.годину, се сматра донетим 

давањем ове сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-33/18 од  13.2.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
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36. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

13. седници, одржаној 13.2.2018.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Одлуку о усвајању  

Измена и допуна Ценовника производа и услуга 

ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања  
 

1. Даје се сагласност на Одлуку о 

усвајању Измена и допуна  Ценовника производа 

и услуга ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања, коју је донео  Надзорни  одбор 

ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања, 

под бр.403/2018 од 5.2.2018.године, а којом су 

усвојене Измене и допуне  Ценовника производа 

и услуга овог предузећа бр.407/2018  од 

5.2.2018.године, с тим  

- да се у Ценовнику у тачки 9. реч:''брзе'', 

замени са речју: ''шалтерске.'' 

2. Саставни део овог решења је Одлука о 

усвајању Измене и допуне  Ценовника производа 

и услуга  ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања бр. 403/2018 од 5.2.2018.године и 

Ценовник производа услуга бр. 407/2018 од 

5.2.2018.године. 

 3.Одлука, односно Измене и допуне 

Ценовника производа и услуга из тачке 1. овог 

решења ступају на снагу давањем ове 

сагласности, а примећиваће се од 

1.2.2018.године. 

4. Ово решење  ће се објавити у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

  Број: 38-4/18 од 13.2.2018.године 
ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

37. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 14. седници, одржаној дана   

13.2.2018.године, на основу  чл.59. 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. 

23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018.годину 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.38/17), 

донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања ЈП 

за за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2018.годину 

 

1. Даје се  сагласност на   Програм пословања  

ЈП  за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2018.годину, који 

је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови 

Аутопревоз'' одлуком бр.265/2018  од 

18.1.2018.године. 

2.  Програм пословања ЈП ''Нови Аутопревоз'' за 

2018. годину, се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-3105/17 од  13.2.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

38. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. седници, одржаној 13.2.2018.године, на 

основу чл. 69. Закона о јавним предузећима (''Сл. 

гласник РС'', бр.15/16) и  чл.36.ст.1. тачка 9б. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16-пречишћен 

текст),  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Ценовник ЈП за превоз 

путника и транспорт робе 'Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања  

 

1. Даје се сагласност на Ценовник ЈП за 

превоз путника и транспорт робе 'Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања бр.264 од 18.1.2018.године, усвојен 

Одлуком Надзорног одбора предузећа бр.01-264   

од  18.1.2018.године. 

  2. Саставни део овог решења је Ценовник  

и  одлука из тачке 1. овог решења.  

 3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 38-3/18  од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 
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39. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

основу  чл.59. 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. 23/16-пречишћен 

текст) и  чл.21.  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.годину (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  давању сагласности на Програм пословања 

Јавног  предузећа  ''Борјак'' Врњачка Бања за 

2018.годину 
 

1. Даје се сагласност на  Програм пословања 

Јавног предузећа  ''Борјак'' Врњачка Бања за 

2018.годину  који је усвојио Надзорни одбор ЈП  

''Борјак'', одлуком бр.01-031/1  од 

23.1.2018.године. 

2.  Програм пословања ЈП ''Борјак'' за 2018. 

годину, се сматра донетим давањем ове 

сагласности. 

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

Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  Број: 400-171/18 од  13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

40. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Програм пословања 

Општинске стамбене агенције општине Врњачка 

Бања за 2018.годину 
  

1.Даје се сагласност на Програм 

пословања  Општинске стамбене агенције 

општине Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком 

бр.400-120/17  од 18.1.2018.године. 

2. Програм пословања  Општинске 

стамбене агенције општине Врњачка Бања за 

2018.годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-140/18 од  13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

41. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм  пословања 

Предшколске установе  ''Радост'' Врњачка Бања 

за 2018.годину 

 

1. Даје се  сагласност на  Програм  

пословања Предшколске установе ''Радост'' 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ПУ ''Радост'' одлуком бр.53 од 

16.1.2018.године. 

2. Програм пословања ПУ ''Радост 

Врњачка Бања за 2018.годину, ступа на снагу 

давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400- 116/18 од 13.2.2018.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

42. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

14. редовној седници одржаној дана 

13.2.2018.године, на основу чл.189. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'', бр.88/17), чл. 1. и 2.Правилника 

о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у 

предшколским установама (''Сл. гласник РС'', бр. 

146/14), Извештаја радног тима формираног 
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Решењем председника Општине бр. 020-10/18 од 

29.1.2018. године за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у 

предшколским установама бр. 020-10/15 од 

31.1.2018. године и чл. 36. Статута општине 

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

бр. 23/16-пречишћен текст), донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Ценовник услуга 

смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања 

 

 1. Усваја се Извештај радног тима 

формираног Решењем председника Општине бр. 

020-10/18 од 29.1.2018. године за утврђивање 

економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе бр. 020-

10/18 од 31.1.2018. године, по детету и то у 

дневном и месечном износу, који је саставни део 

овог решења. 

 2. Даје се сагласност на Ценовник услуга 

смештаја деце у ПУ ''Радост'' Врњачка Бања, 

бр.121/1 од 7.2.2018.године,  који је усвојен 

Одлуком УО ове установе бр. 122 од 7.2.2018. 

године, који је усаглашен са Извештајем радног 

тима из тачке 1. овог решења. 

 3. Овај Ценовник ће се примењивати од 

1.марта 2018.године. 

 4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-5/18 од  13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

43. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм пословања 

Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка 

Бања за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на   Програм 

пословања Народне библиотеке ''Др Душан 

Радић'' Врњачка Бања за 2018.годину, који је 

усвојио Управни одбор Народне библиотеке 

одлуком бр.01-41/2018  од  15.1.2018. године. 

 Даје се сагласност на Одлуку о усвајању 

финансијског плана Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања за 2018.годину, 

који је усвојио Управни одбор Народне 

библиотеке одлуком бр.01-40/2018  од  

15.1.2018. године. 

2.  Програм пословања Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2018. годину, 

ступа на снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-128/18 од 13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

44. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада Центра 

за социјални рад Врњачка Бања за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на   Програм рада и 

Финансијског плана Центра за социјални рад  

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор Центра за социјални рад одлуком 

бр.551-27/2018-2  од 19.1.2018. године. 

 2.  Програм рада Центра за социјални рад 

за 2018. годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Обавезује се Центaр за социјални рад 

да доставља редовне месечне извештаје о 

утрошеним средствима. 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-152/18 од 13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
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45. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада Установе 

Спортски центар Врњачка Бања за 2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на  Програм рада  

Установе Спортски центар  Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Управни одбор 

Спортског центра одлуком бр.01-26/18 од 

17.1.2018. године. 

 2.  Програм рада Установе Спортски 

центар за 2018. годину, ступа на снагу давањем 

ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 400-114/18 од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 
 

46. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  План и програм рада 

Установе Културни центар Врњачка Бања за 

2018.годину 
 

1. Даје се  сагласност на План и програм 

рада  Установе Културни центар Врњачка Бања 

за 2018.годину, са финансијским планом и 

програмом за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор Културног центра одлуком 

бр.УО-81 од 18.1.2018.године. 

2. План пословања Установе Културни 

центар Врњачка Бања за 2018.годину, ступа на 

снагу давањем ове сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-135/18 од 13.2.2018.године 

       

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

47. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

14. седници, одржаној дана   13.2.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст) и  чл.21.  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.38/17), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План и програм 

пословања са Планом опште туристичке 

пропаганде Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину 
  

1.Даје се сагласност на План и програм 

рада са  Планом опште туристичке пропаганде 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања за 2018.годину, који је усвојио Управни 

одбор ове установе одлуком бр.49/18 од 

17.1.2018.године. 

 Даје се сагласност на Одлуку о усвајању 

финансијског плана Туристичке организације 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ове установе одлуком бр.48/18 од 

17.1.2018.године. 

2. План и програм рада са  Планом опште 

туристичке пропаганде Туристичке организације 

за 2018.годину, ступа на снагу давањем ове 

сагласности. 

3. Ово решење објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-123/18 од 13.2.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

48. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14.седници, одржаној 13.2.2018.године, на основу 

чл.32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
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(''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14 – др. закон и 

101/16-др.закон), чл.24. став 3., чл.41. и 42. Закона 

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

чл.36. тачка 9б.Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавног  предузећа за 

обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' 

Врњачка Бања 

 

 1. Именује се Драгослав Благојевић, 

дипл.грађ.инг. за директора Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатности ''Белимарковац'' 

Врњачка Бања, на период од 4 године. 

 2. Именовано лице је дужно да ступи на 

рад у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у ''Сл.гласнику Републике 

Србије''. 

 3. Ово решење је коначно. 

 4. Решење објавити у ''Сл.гласнику РС'' и 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. Решење са 

образложењем објављује се на интернет страни 

општине Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни  основ  за  доношење  овог  

решења  садржан  је  у чл.32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи, којом је прописана 

надлежност Скупштине општине у погледу 

именовања директора јавних предузећа, која 

надлежност је садржана и у чл.36. тачка 9б. 

Статута општине. Одредбом чл.24.став 2 Закона о 

јавним предузећима, је регулисано да директора 

јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом, на 

период од 4 године, на основу спроведеног јавног 

конкурса. Одредбама чл. 41. и 41. Закона о јавним 

предузећима, регулисан је поступак за именовање 

директора. 

На  основу  Закона  о  јавним  предузећима,  

Скупштина општине Врњачка Бања донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за  

именовање  директора  Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатности ''Белимарковац''  

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

бр.34/17) и расписала Јавни конкурс  број: 111-

30/17 од 29.11.2017.године, који  је  објављен  у  

''Службеном  гласнику  Републике Србије'',  број  

112 од 15.12.2017.године, дневним новинама 

''Политика'' од 4.12.2017.године и на интернет 

страни  општине  Врњачка Бања. 

Одлуком о спровођењу јавног конкурса за  

именовање  директора Јавног предузећа   за 

обављање комуналних делатности ''Белимарковац''  

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

бр.34/17), у чл.9. ставу 3. прописано је да се у 

изборном поступку за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања, 

примењује Уредба о мерилима за именовање 

директора јавних предузећа (''Сл.гласник РС'', 

бр.65/16). Овом Уредбом су ближе су прописана 

мерила у изборном поступку за именовање 

директора јавних предузећа, као и начин 

оцењивања стручне оспосебљености, знања и 

вештина кандидата који испуњавају услове за 

именовање и чије пријаве су благовремене и 

потпуне. 

 Решењем  Скупштине  општине  Врњачка 

Бања  број  020-197/16  од  29.9.2016.године,  које 

је објављено у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'',  

бр.21/16,   именована  је  Комисија  за  спровођење 

конкурса за избор директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина  Врњачка Бања. 

  На  основу  Закона  о  јавним  

предузећима, Одлуке о спровођењу јавног 

конкурса за  именовање директора  Јавног 

предузећа за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања,  Комисија  за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина  Врњачка Бања,  

је  спровела  јавни  конкурс.  На  основу  

приложене документације, а поступајући по чл.40. 

Закона о јавни предузећима, Комисија је на 

седници од 19.1.2018.године извршила преглед 

пријава по расписаном конкурсу и саставила 

списак кандидата међу којима се спроводи 

изборни поступак, којом приликом је констатовано 

да је пристигла једна пријава од стране Драгослава 

Благојевића из Врњачке Бање, да је иста 

благовремена и да су приложени сви потребни 

докази, односно да је пријава потпуна и да 

кандидат испуњава услове из јавног конкурса,  па 

је  достављено обавештење кандидату о 

отпочињању изборног поступка. 

Комисија је на седници одржаној  

29.1.2018.години, поступајући по   Уредби ....у 

погледу начина оцењивања стручне оспобљености 

знања и вештина кандидата, сачинила Записник о 

изборном поступку и утврдила Ранг листу 

кандидата  са  бројчано исказаним и утврђеним  

резултатима. Из наведеног записника и утврђене 

Ранг листе се види да је  Комисија  утврдила да је 

документација коју је поднео кандидат за 

директора ЈП за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања, Драгослав 

Благојевић, поднета у свему сагласно јавном 

конкурсу, те да иста испуњава услове за бодовање 

по наведеној Уредби..., па је Комисија усменом и 

писаном провером кандидата  уврстила на Ранг 

листу са просечном оценом 2,80. 



 Страна 17     -   Број  3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     13.2.2018. године 

  

 

 

 Дана 29.1.2018.године, под бр.111-30/17, 

Комисија за именовања, доставила је Одсеку за 

привреду и друштвене делатности, Записник о 

прегледу пријава по расписаном јавном конкурсу 

са Обавештењем о отпочињању изборног поступка 

за именовање директора ЈП ''Белимарковац'' 

Врњачка Бања од  19.1.2018.године, Записник о 

изборном поступку и  утврђену Ранг листу 

кандидата за именовање директора јавног 

предузећа од 29.1.2018.године.  Општинска управа  

је на основу достављене документације сачинила 

предлог решења о именовању директора и заједно 

са Ранг листом за именовање доставила 

Скупштини општине Врњачка Бања на 

одлучивање. 

 На  основу  достављане  Ранг листе  

кандидата,  Записника о изборном поступку и  

предлога Решења  о  именовању,   Скупштини  

општине  Врњачка Бања  је  за директора Јавног 

предузећа за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац''  Врњачка Бања именовала  

Драгослава Благојевића, дипл.грађ.инг.из Врњачке 

Бање. 

 У тачки 2. диспозитива  овог Решења 

Скупштина општине Врњачка Бања  је  одлучила  

у  складу  са  чланом  43.  став  1., у тачки 3. у 

складу са чл.41. став 4., а у тачки 4. у складу са 

чл.42. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник 

РС'',  бр. 15/16). 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ : 

Против  овог  решења    може  се поднети тужба 

Вишем суду у Краљеву   у року од 60 дана од 

дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 111-30/18 од 13.2.2018.године  

 
ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

________________________________________ 

 

49. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. редовној седници, одржаној дана 

13.2.2018.године, на основу чл. 33. ст.1. тачка 5. 

Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник 

РС", број 111/09, 92/11 и 93/12), чл.10. Уредбе о 

саставу и начину рада штабова за ванредне 

ситуације ("Сл. гласник РС", број 98/10), чл. 2. и 

3. Одлуке о формирању  Општинског  штаба за 

ванредне ситуације за територију општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.15/10 и 16/14), Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о формирању  Општинског  

штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Врњачка Бања, бр.217-10/18 од 

13.2.2018.године  и чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Општинског Штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Врњачка Бања  

 

Члан 1. 

 Образује се Општински Штаб за 

ванредне ситуације за територију општине 

Врњачка Бања, у саставу:  

1. Бобан Ђуровић, председник општине- 

командант Штаба,  

2. Иван Џатић, заменик  председника општине - 

заменик команданта Штаба,  

3. Бојан Ратковић, МУП- Сектор за ванредне 

ситуације- начелник Штаба, 

4. Славиша Пауновић, начелник Општинске 

управе –заменик начелника Штаба,  

5. Владан Чеперковић, члан Општинског већа - 

члан,  

6. Драгослав Благојевић, директор ЈП 

"Белимарковац" - члан,  

7. Ивица Лазаревић,  директор ЈП ''Шуме-Гоч''- 

члан, 

8. Небојша Ристић, директор ЈКП ''Бањско 

зеленило и чистоћа'' -члан, 

9. Сандра Миодраговић, директорка Центра за 

социјални рад-члан, 

10. Бранислав Бежановић, директор Општинске 

стамбене Агенције- члан,  

11. Весна Малићанин,  директорка Дома здравља 

- члан,  

12.Перовић Јовић, начелник Полицијске станице 

- члан,  

13.Славо Сташевић, командир ватрогасне 

спасилачке јединице - члан,  

14.Слободан Дишовић, секретар Црвеног крста - 

члан,  

15.Дејан Пецић, руководилац организационе 

јединице Општинске управе надлежне за 

инспекцијске послове, -члан, 

16. Живорад Јаћимовић, руководилац 

организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове заштите од елементарних и 

других непогода и саобраћаја, -члан, 

17.Славица Стаменић, руководилац организа-

ционе јединице Општинске управе надлежне за 

послове планирања и изградње,- члан, 

18. Виолета Костић, референт за односе са јавношћу 

– члан и 

19. Родољуб Џамић, испред удружења грађана,-члан. 
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Члан 2. 

 Општински Штаб за ванредне ситуације 

за територију општине Врњачка Бања обавља 

послове прописане законом, подзаконским 

актима и чл.4. и 5. Одлуке о формирању  

општинског  штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.17/10 и 16/14).    
 

Члан 3. 

 Ово решење ступа на снагу  даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања. 

 Ступањем на снагу овог решења, 

престаје да важи Решење о образовању 

Општинског Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања бр. 020-

145/12 од 29.10.2012.године (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.22/12), са свим изменама и 

допунама овог решења. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број:217-9/18 од  13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

___________________________________________ 

 

50. 

Скупштина општине Врњачка Бања је на 

14. седници одржаној дана 13.2.2018.године, на 

основу чл. 116. и 117.Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/17)  и чл.36. Статута општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен тект), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и  именовању члана Школског 

одбора ОШ ''Попински борци'' Врњачка Бања 
 

I 

Разрешава се Марина Миодраговић, 

дужности члана Школског одбора ОШ 

''Попински борци'' Врњачка Бања,  због 

наступања  услова из чл.117. став 3. тачка 2. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.88/17), о чему је 

акт Школског одбора ове школе, бр.1997/2 од 

25.12.2017.године. 
 

II 

 Именују  се Драгослав Пецић за члана 

Школског одбора ОШ ''Попински борци'' 

Врњачка Бања, испред локалне самоуправе. 

 

III 

 Мандат новоизабраног  члана траје до 

истека мандата Школског одбора. 

 

IV 

Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

V 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

       Број: 020-276/17 од 13.2.2018.године  

       

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

___________________________________________ 

 

51. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. редовној седници одржаној дана 

13.2.2018.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 

чл.15. Одлуке о оснивању Установе Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања 

("Сл.лист општине Врњачка Бања", број 3/10-

пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 9а. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'' бр. 23/16-пречишћен 

текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана  

Управног одбора  Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања 

 

I 

 Разрешава  се Марина Ђорђевић 

дужности члана  у  Управном одбору  Народне 

библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, на 

лични захтев. 
 

II 

Именује се Томић Михајло за члана  

Управног одбора Народне библиотеке ''Др 

Душан Радић'' Врњачка Бања,  испред локалне 

самоуправе. 
 

III 

 Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у 

"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

      Број: 020-3/18  од  13.2.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

___________________________________________ 

 

52.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 

14. редовној седници одржаној дана 

13.2.2018.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 

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

бр.129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др.закон), 

чл.52 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. 23/16-пречишћен текст), 

донела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

Констатује се да је Драгославу 

Благојевићу, престао мандат ВД директора 

Јавног предузећа за обављање комуналних 

делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања, због 

именовања директора овог предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу. 

Овај закључак објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА         

Број: 020-20/18  од 13.2.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

___________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

53. 

Председник општине Врњачка Бања,на 

основу чл.19, 20, 24 и чл.25.Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 

88/2013 и 105/2014), чл. 28. Одлуке o начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења, (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст), 

чл.6.ст.4. Одлуке о оснивању Установе Спортски 

центар Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',  бр.6/07) и чл.56. Статута општине 

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

бр.23/16- пречишћен текст), на предлог Комисије 

за спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини, доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ ПРОСТОРА ДА КОРИСТИ 

УСТАНОВА 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком  даје се Установи 

''Спортски центар'' Врњачка Бања из Врњачке 

Бање, ул. Војвођанска бб да користи, без 

накнаде, део простора на спрату који се налази 

са леве стране у односу на степениште у анексу 

објекта спортске хале ''Владе Дивац'' у Врњачкој 

Бањи, за потребе рада ове установе као 

канцеларијски простор ближе означен на скици 

Општинске стамбене агенције и то: канцеларија 

бр.1-површине 9,36м2, канцеларија бр.2-

површине 10,39м2, канцеларија бр.3-површине 

38,54м2, канцеларија бр.4-површине 19,90м2, 

ходник бр.5-површине 24,63м2 и WC бр.6-

површине 16,78м2. 

Простор из става 1. се даје да користи 

Установа ''Спортски центар'' Врњачка Бања из 

Врњачке Бање, ради обављања делатности ове 

установе у складу са оснивачким актом на 

период док то правно лице обавља поверене 

послове од јавног интереса и има статус лица и 

чији је већински власник капитала општина 

Врњачка Бања, без могућности уписа права 

коришћења код Службе за катастар 

непокретности за КО Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

Установа ''Спортски центар''  Врњачка 

Бања из Врњачке Бање преузима да користи 

наведени простор из  чл. 1. ове Одлуке и 

обавезна је да исте користи у складу са 

природом и наменом ствари и да истом управља 

у складу са Законом о јавној својини, 

подзаконским прописима и важећим актима 

општине Врњачка Бања и измирује све обавезе 

везане за коришћење инфраструктурних 

прикључака у функцији наведеног простора у 

објекта као и друге обавезе везане за коришћење 

наведеног простора. 

Примопредаја врши се записнички након 

закључивања уговора са општином. 
 

Члан 3. 

Установа ''Спортски центар'' Врњачка 

Бања нема право располагања, отуђења, 

стављања хипотеке или другог терета на 

описаној непокретности, се ближе регулише 

уговором између Општине и Установе 

''Спортски центар'' Врњачка Бања. По закључењу 
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уговора са општином Врњачка Бања којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе,  Установа 

''Спортски центар''  Врњачка Бања преузима да 

користи простор из чл. 1 ове Одлуке. 
 

Члан 4. 

Установа ''Спортски центар'' Врњачка 

Бања не може на наведеној непокретности 

изводити никакве радове сем радова текућег 

одржавања  без сагласности општине прибав-

љене сходном применом  поступка из чл.63. 

Одлуке o 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), 

Општина Врњачка Бања коришћење  

непокретности из чл.1. ове одлуке може да 

одузме ако се не користи  у функцији оствари-

вања оснивачким актом поверене делатности од 

општег интереса  овог правног лица и, као и ако 

се користи супротно закону, другом пропису или 

природи и намени непокретности, као и у случају 

потребе за извршавање других надлежности од 

општег интереса општине. 
 

Члан 5. 

Општинско правобранилаштво је у 

обавези да спроведе поступке да регулише 

(правно и финансијски) статус прикључака на 

инфраструктуру и достави доказ о томе 

приликом примопредаје непопкретности из чл.1. 

ове Одлуке.  
 

Члан 6. 

 Председник општине Врњачка Бања  

закључује уговор са Установом ''Спортски 

центар'' Врњачка Бања о коришћењу простора из 

чл.1.ове Одлуке 
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 361-13/17  од 9.2.2018.године 

  

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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