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СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ 

84. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. седници, одржаној дана 13.4.2018.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 Радоју Симићу из 

Врњачке Бање, престаје мандат одборника у 

Скупштини општине Врњачка Бања, пре истека 

времена на које је изабран, због смрти 

одборника, која је наступила 12.3.2018.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: 020-51/18  од 13.4.2018.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

85. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. седници, одржаној дана 13.4.2018.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. Снежани Стојановић, рођ.Ђорђевић са 

изборне листе Демократска странка-Бања 

је закон . 
 

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: 020-52/18 од 13.4.2018.године 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

86. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. редовној седници одржаној дана 

13.4.2018.године, на основу чл. 7.Одлуке о 

изградњи, постављању и одржавању 

споменика, спомен обележја и скулптуралних 

дела на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања''.бр.34/17) и 

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

лист општине Врњачка Бања'', број 23/16-

пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

о изградњи и  постављању споменика Павлу 

Мутавџићу 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Члан 1. 

 Овом одлуком се приступа изградњи и 

постављању споменика Павлу Мутавџићу,  

начелнику округа крушевачког, који је 

најзаслужнији за оснивање бање у Врњцима 

1868.године – оснивачу Основателног 

фундаторског друштва кисело-вруће воде у 

Врњцима, а које се сматра првом туристичком 

организацијом на Балкану. 

 

Члан 2. 

Споменик из чл.1.ове одлуке ће се 

поставити на  локацији садашње цветне ронделе 

на платоу код нове Врњачке Цркве, преко пута 

хотела ''Фонтана'', на кп.бр.586/1 КО Врњачка 

Бања. 
 

Члан 3. 

 Средства за изградњу и постављање овог 

споменика обезбеђују се у буџету општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

Прихвата се мишљење Одбора за 

спровођење одлуке о подизању и изградњи 

споменика на терторији општине Врњачка Бања 

садржано у закључку бр.9-145/18 од 

19.3.2018.године, да се  сагласно чл.9. Одлуке о 

изградњи, постављању и одржавању споменика, 

спомен обележја и скулптуралних дела на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања''.бр.34/17),  распише 

конкурс за избор скулптурског идејног решења 

за изградњу и постављању овог споменика. 

 

Члан 5. 

 О спровођењу ове одлуке, стараће се  

Одбор за спровођење одлуке о подизању и 

изградњи споменика на територији општине 

Врњачка Бања, образован решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања бр. 020 -2/18 од 

3.1.2017.године, Председник општине Врњачка 

Бања и Културни центар. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-53/18 од  13.4.2018. године 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

87. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. редовној седници одржаној дана 

13.4.2018.године, на основу чл. 7.Одлуке о 

изградњи, постављању и одржавању 

споменика, спомен обележја и скулптуралних 

дела на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања''.бр.34/17) и 

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

лист општине Врњачка Бања'', број 23/16-

пречишћен текст), доноси 

 
О Д Л У К У 

о   постављању бисте Миодрагу Б. Протићу 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се приступа  постављању 

бисте Миодрагу Б. Протићу,  рођеном 

врњчанину, академском сликару, теоретичару 

ликовне уметности и писцу, оснивачу  Модерне 

галерије, а потом и Музеја савремене уметности. 

 

Члан 2. 

Биста  из чл.1.ове одлуке ће се поставити 

на локацији у Централном бањском парку у 

наставку алеје у којој су постављене бисте 

Владете Вуковића и Јована Миодраговића. 

 

Члан 3. 

 Средства за  постављање ове бисте 

обезбеђују се у буџету општине Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

Прихвата се мишљење Одбора за 

спровођење одлуке о подизању и изградњи 

споменика на терторији општине Врњачка Бања 

садржано у закључку бр.9-145/18 од 

19.3.2018.године, да се  сагласно чл.9. Одлуке о 

изградњи, постављању и одржавању споменика, 

спомен обележја и скулптуралних дела на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања''.бр.34/17),  распише 

конкурс за избор скулптурског идејног решења 

за  постављање ове бисте. 

 

Члан 5. 

 О спровођењу ове одлуке, стараће се 

Одбор за спровођење одлуке о подизању и 

изградњи споменика на територији општине 

Врњачка Бања, образован решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања бр. 020 -2/18 од 

3.1.2017.године, Председник општине Врњачка 

Бања и Културни центар. 
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Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања  у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-54/18 од  13.4.2018. године 

 

                                          ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

88. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.редовној седници одржаној дана 

13.4.2018.године, на основу чл. 146. став 3. 

Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. ,64/10-одлука УС, 

24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука 

УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), чл. 20. 

став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 

10/16-др.закон) и чл. 14. и 36. став 1. тачка 7. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', број 23/16-

пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о изградњи, 

постављању и одржавању споменика, спомен 

обележја и скулптуралних дела на територији 

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

У Одлуци о изградњи, постављању и 

одржавању споменика, спомен обележја и 

скулптуралних дела на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.34/17),  чл.9. се мења и гласи:  

''Одбор  спроводи конкурс за избор 

идејног решења или ће на основу стручног 

мишљења  користити постојећи односно реплику 

постојећег споменика . 

Конкурс се објављује најмање у једном 

дневном листу, који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије. 

Одбор спроводи конкурс и врши избор 

идејног решења споменика. 

Одбор изузетно може одлучити о 

коришћењу постојећег споменика односно 

реплике већ постојећег споменика ''. 
 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-55/18 од  13.4.2018. године 

   

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

89. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15. седници, одржаној дана   13.4.2018.године, на 

основу чл.9.Одлуке о доношењу Плана 

генералне регулације Врњачка Бања  (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.27/16 и 8/17-

текстуални део) и чл.36 Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

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

 

О Д Л У К А   

о Мишљењу и допунском Мишљењу Комисије за 

планове  у вези примене  Плана генералне 

регулације Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

прихвата Мишљење Комисије за планове бр.350-

326/2017 од 28.2.2018.године, које се односи на 

примену Плана генералне регулације Врњачка 

Бања, а везано за посебна правила грађења у зони 

планиране намене Центар 2 (Ц2). 

Прихвата се и  допуна Мишљења из става 

1. овог члана,  бр.350-326/2017 од 3.4.2018.године. 

 

Члан 2. 

 Саставни део ове одлуке чине Мишљење 

Комисије за планове бр.350-326/2017 од 

28.2.2018.године и допуна Мишљења бр.350-

326/2017 од 3.4.2018.године, која су донета по 

претходно прибављеном мишљењу обрађивача 

плана-Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања. 

 

Члан 3. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања  у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 350-101/18 од 13.4.2018.године 

4 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
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90. 

Скупштина oпштине Врњачка Бања на 

15. седници одржаној 13.4.2018.године, на 

основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13 –

УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14), члана 

9. став 3, 4. и 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (''Службени гласник 

РС'', бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 36. Статута 

Општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/2016 – 

пречишћен текст), доноси 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ПИЈАЦА'' 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације ''Пијаца'' (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2. 

Оквирном границом Плана детаљне 

регулације обухваћена је зона ''ПДР-ПИЈАЦА'' 

(граф. прилог ''Примена плана'' у ПГР Врњачке 

Бање) у централној зони код пијаце, простор 

између парцеле Дома здравља и улица: 

Краљевачке, Зелени булевар и Јастребачке.  

Графички приказ обухвата је саставни 

део ове одлуке (прилог 1). 

Површина обухвата је приближно 1,07 

ha. 

Коначна граница плана детаљне 

регулације утврдиће се Нацртом плана. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице планских докумената 

вишег реда за израду Плана детаљне регулације 

садржани су у Плану генералне регулације 

Врњачке Бање (''Службени лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 27/2016) и гласе: План се 

ради за потребе раздвајања централних 

функција, површина јавне намене и пословних и 

стамбених садржаја. К.п.бр. 816/1 К.О. Врњачка 

Бања треба да остане планирана за јавну 

површину парка - због повећања густине 

целокупног блока на основу прихваћене 

примедбе. 

Израда плана заснива се на планској, 

студијској, техничкој и другој документацији и 

резултатима досадашњих истраживања. 

 

Члан 4. 

За обухват плана детаљне регулације 

потребно је прибавити катастарске подлоге, 

топографске подлоге и катастар подземних 

инсталација, у дигиталном облику. 

На захтев Општинске управе, надлежни 

орган, односно организација уступају постојеће 

копије топографског и катастарског плана, 

односно дигиталне записе, односно катастар 

подземних инсталација, односно ортофото 

снимке, без накнаде, у року од 30 дана. За 

потребе израде планског документа могу се 

прибавити и користити и сателитски снимци и 

одговарајуће карте из географских 

информационих система. 
 

Члан 5. 

 Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора заснива се на принципима 

уређења и коришћења простора утврђеним 

чланом 3. Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 6. 

План се ради за потребе раздвајања 

централних функција, површина јавне намене и 

пословних и стамбених садржаја. 

 

Члан 7. 

Концептуални оквир планирања садржан 

је у Плану генералне регулацијe: предложене 

основне намене простора су централне функције, 

површине јавне намене, пословни и стамбени 

садржаји. 
 

Члан 8. 

Финансијска средства за израду Плана 

детаљне регулације обезбеђена су, сагласно чл. 

39. Закона о планирању и изградњи, у буџету 

Општине, с обзиром на то да је израда плана 

поверена Општинској стамбеној агенцији 

општине Врњачка Бања која се финансира из 

буџета Општине. За све послове поверене 

Општинској стамбеној агенцији Одлуком о 

Буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину 

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

38/2017) на функцији 130 (опште услуге),  

предвиђена су средства у укупном износу 

27.879.000,00 динара. Додатна финансијска 

средства нису потребна. 
 

Члан 9. 

 Носилац израде плана је Општинска 

управа, у складу са чланом 47. став 1. Закона о 

планирању и изградњи.  

У складу са чланом 47. став 2. и 3. Закона 

о планирању и изградњи, носилац израде може 

поверити израду плана привредном друштву, 

односно другом правном лицу у складу са 

Законом, као и законом којим се уређују јавне 

набавке, па се овом Одлуком израда Плана 
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детаљне регулације поверава Општинској 

стамбеној агенцији општине Врњачка Бања, 

сагласно чл. 7.став 1, тачка 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и чл. 6. став 2. тачка 1. 

Одлуке о оснивању Општинске стамбене 

агенције („Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр. 

22/12 и 27/16). 

Носилац израде плана прибавља услове и 

податке из чл. 45. и 46. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС”, бр. 64/2015).  

Органи, организације и јавна предузећа, 

који су овлашћени да утврђују посебне услове за 

заштиту и уређење простора и изградњу објеката 

у фази израде или измене планских докумената, 

по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 

дана, достављају све тражене податке, без 

накнаде, у складу са Законом. 
 

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта плана износи 45 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 11. 

Нацрт плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у 

згради Општинске управе Општине Врњачка 

Бања. 
 

Члан 12. 

У складу са одредбама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), не 

приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, на основу Мишљења 

Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-

правне послове бр. 356-7672/17 од 23.01.2018.г.  

Разлог за неприступање изради 

стратешке процене је, с обзиром на карактери-

стике будуће намене обухвата Плана, 

непостојање могућности директног значајног 

утицаја на животну средину, као ни евентуалног 

кумулирања са ефектима других садржаја у 

околини обухвата Плана, што је утврђено на 

основу критеријума за одређивање могућих 

значајних утицаја садржаних у Прилогу I Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну 

средину.  

 

Члан 13.  

Елаборат Плана детаљне регулације 

израдиће се у пет примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику који ће се по 

овери чувати код Скупштине Општине Врњачка 

Бања као доносиоца плана, Одсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове (два 

примерка), Општинске стамбене агенције и 

Републичког геодетског завода.  

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-102/18 од 13.4.2018.године 

. 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

91. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. седници одржаној  13.4.2018.године, на основу 

члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 

50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14), члана 9. 

став 3, 4. и 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину (''Службени гласник 

РС'', бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 36. Статута 

Општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/2016 – 

пречишћен текст), доноси 
 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

''ГРАЧАЦ 1'' 
 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне 

регулације ''Грачац 1'' (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2. 

Оквирнa границa Плана детаљне 

регулације преузета је из ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 13/2011), графичког 

прилога ШЕМА НАСЕЉА ''ГРАЧАЦ 1'', и обухвата 

уже грађевинско подручје центра насеља Грачац.  

Граница обухвата, у целини у К.О. 

Грачац, полази од места укрштања к.п.бр. 2122 

са к.п.бр. 5606 (општински пут), и обухватајући 

к.п.бр. 5606 иде на југозапад, све до к.п.бр. 1804, 

одакле, обухватајући намену шири центар села, 

наставља границом к.п.бр. 1807/1 са к.п.бр. 1804, 

обухватајући к.п.бр. 1804 и 1805, њиховом 

границом са к.п.бр.1801, 1792/1, 1792/2, 1792/3 и 

1791/1, настављајући границом к.п.бр. 1791/1 и 

1791/2 са к.п.бр. 1788/1 и 1787 обухватајући 

1788/1 и 1787, границом к.п.бр. 1787 са к.п.бр. 
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1782, 1785/2 и 1785/1, одакле границом к.п.бр. 

1785/1, 1783 и 1781 са к.п.бр. 1772, 1773/3, 1779, 

1778 и 1780 обухватајући 1772, 1773/3, 1779, 

1778 и 1780, а одатле северозападном границом 

к.п.бр. 5604 обухватајући овај део 

некатегорисаног пута, на југозапад до к.п.бр. 

1756/1 , па границом к.п.бр. 1756/1 и 1756/2 са 

к.п.бр. 1757 обухватајући к.п.бр. 1757, до к.п.бр. 

1754 и онда њеном југоисточном границом 

(обухватајући пут) до к.п.бр. 5605 и њеним 

западном границом на југ до раскршћа са к.п.бр. 

3597, одакле наставља на југ западном границом 

к.п.бр. 3597, до раскршћа са к.п.бр. 3583, и даље 

њеном северозападном границом на југозапад, 

пратећи је скрећући на запад до к.п.бр. 3589/3, 

одакле границом к.п.бр. 3589/3, 3589/2, 3589/1 и 

3590/1 са к.п.бр. 3584, 3587/1, 3580/3, 3580/1 

обухватајући к.п.бр. 3584, 3587/1, 3580/3, 3580/1, 

јужном границом 3580/1 до к.п.бр. 5583/2 

(Отрочка река) и њеном северозападном 

границом на југозапад до к.п.бр. 5650 одакле 

северозападном па јужном границом к.п.бр. 3572 

до к.п.бр. 3573 коју обухвата, тако што иде 

њеном границом са к.п.бр. 3575 К.О. Грачац, са 

339/2, 339/1 и 342 К.О. Отроци и са к.п.бр. 3576 

и 3574 К.О. Грачац, све до к.п.бр. 5624 

(некатегорисани пут), коју сече и наставља 

јужном границом к.п.бр. 3526 и сече к.п.бр. 5584 

(Грачачка река), обухвата к.п.бр. 3481/2 идући 

делом њене југозападне границе, сече к.п.бр. 

3479 и наставља на север њеном источном 

границом до к.п.бр. 5584 (Грачачка река), чијом 

југоисточном границом наставља на североисток 

до к.п.бр. 3498/2 па њеном западном границом 

наставља на југ до к.п.бр. 3450, одакле иде 

њеном границом са к.п.бр. 3451, 3448 и 3449 које 

обухвата и наставља јужном границом к.п.бр. 

3447, југозападном границом к.п.бр. 3437, 

југозапападном и југоисточном границом к.п.бр. 

3438, југоисточном границом к.п.бр. 3440, затим 

сече к.п.бр. 5623 (Татарски поток) и наставља 

њеном источном границом до к.п.бр. 3028, 

одакле иде на исток јужном границом к.п.бр. 

3028 и 3029/1, па на североисток југоисточном 

границом к.п.бр. 3029/1, 3029/2, 3030 и 3031, и 

даље, обухватајући и к.п.бр. 3032 - њеном 

југоисточном, источном и северном границом, 

па североисточном границом к.п.бр. 3024/2 до 

к.п.бр. 5623 (Татарски поток) и њеном 

источном границом до Грачачке реке - к.п.бр. 

5584 и њеном источном границом са к.п.бр. 

2043, до ушћа Грачачке и Отрочке реке, одакле 

северном границом к.п.бр. 5583/2 до к.п.бр. 

1869, па њеном источном границом до к.п.бр. 

1874, и наставља њеном источном границом до 

к.п.бр.  1820/2, одакле њеном југоисточном и 

источном границом до к.п.бр. 2119 (Јаз), коју 

сече и продужава на север њеном источном 

границом све до к.п.бр. 2112, пресеца је и 

наставља њеном северном границом на запад, до 

почетне тачке (места укрштања к.п.бр. 2122 са 

к.п.бр. 5606). 

Графички приказ обухвата је саставни 

део ове одлуке (прилог 1). 

Површина обухваћеног подручја је 

приближно 73,125 ha. 

Коначна граница плана детаљне 

регулације утврдиће се Нацртом плана. 

 

Члан 3. 

Смернице планских докумената вишег 

реда за израду Плана детаљне регулације садржане 

су у Просторном плану Општине Врњачка Бања 

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

13/2011), и гласе: 

» Правила уређења и грађења 

дефинисана Просторним планом спро-

водиће се Урбанистичким плановима 

за ужа грађевинска подручја центара 

заједнице насеља;  

» Границе урбанистичких планова 

дефинишу се Одлуком о изради урба-

нистичког плана, коју израђује надле-

жни општински орган, по претходно 

прибављеном Мишљењу Комисије за 

планове. 

» План садржи графичке прилоге 

шематских уређења оних насеља за 

која није предвиђена израда урбани-

стичког плана. Шематски прикази 

садрже основну планирану намену 

простора и правце и коридоре за 

саобраћајну и другу инфраструктуру. 

Просторним планом дат графички прилог 

шематског уређења ''Грачац 1'', приказује 

планиране основне намене простора, али не 

садржи правце и коридоре за саобраћајну и 

другу инфраструктуру, те је потребна израда 

плана детаљне регулације. 

Израда плана заснива се на планској, 

студијској, техничкој и другој документацији, и 

резултатима досадашњих истраживања. 

 

Члан 4. 

За обухват плана детаљне регулације 

потребно је прибавити катастарске подлоге, 

топографске подлоге и катастар подземних 

инсталација, у дигиталном облику. 

На захтев Општинске управе, надлежни 

орган, односно организација уступају постојеће 

копије топографског и катастарског плана, 

односно дигиталне записе, односно катастар 
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подземних инсталација, односно ортофото 

снимке, без накнаде, у року од 30 дана. За 

потребе израде планског документа могу се 

прибавити и користити и сателитски снимци и 

одговарајуће карте из географских информаци-

оних система. 

 

Члан 5. 

Планирање, коришћење, уређење и 

заштита простора заснива се на принципима 

уређења и коришћења простора утврђеним 

чланом 3. Закона о планирању и изградњи. 

Начела планирања, коришћења, уређења 

и заштите простора из Просторног плана 

Општине Врњачка Бања су: 

» Уравнотежен просторни развој и унапр-

еђена социјална кохезија 

» Регионална конкурентност и приступа-

чност 

» Просторно-функционална интегрисаност 

у окружење 

» Заштићена и унапређена животна 

средина 

» Заштићено и одрживо коришћено приро-

дно и културно наслеђе и предео. 

 

Члан 6. 

Визија и циљ израде плана су: 

» Одрживо коришћење природних ресурса, 

заштита водног земљишта, решавање 

проблема загађења водотока комуналним 

и индустријским отпадом, примена мера 

за одбрану од поплава и бујичних токова; 

» Уравнотежен просторни развој уз јачање 

територијалне кохезије, компаративних 

предности и функционалних веза са 

окружењем, кроз: ублажавање ефеката 

поларизације насеља и концентрације 

становника, спречавање пражњења и 

ревитализацију сеоских насеља, 

подизање атрактивности ванградских 

насеља, јачање функционалних веза са 

окружењем, заштиту територијалног 

идентитета, подизање нивоа квалитета и 

ефикасности јавних служби, равномеран 

размештај и доступност грађанима, 

проширење броја услуга и савремени 

начин њиховог пружања и развој центара 

заједница насеља и побољшање њихове 

опремљености јавним службама и 

потребном инфраструктуром, укључи-

вање у савремене културне токове, 

проширење капацитета и подизање 

квалитета установа културе, афирмација 

културног потенцијала; 

» Стварање задовољавајућег квалитета 

живљења породичних пољопривредних 

газдинстава као носиоца развоја 

руралног простора и свих његових 

вредности; 

» Развој и промоција туризма заснованог 

на принципу одрживости, у складу са 

међународним стандардима квалитета, 

проширење и унапређење туристичке 

понуде, стварање услова за адекватно 

коришћење, уређење и заштиту природ-

них потенцијала и антропогених турист-

ичких мотива кроз развој посебних 

видова туризма; 

» Инфраструктурно опремање простора у 

складу са будућим развојним потребама 

становништва; 

» Повећање енергетске ефикасности; 

» Изградња и подизање квалитета саобра-

ћајне инфраструктуре кроз оспособља-

вање основне уличне мреже да омогући 

међусобно повезивање и опслуженост 

свих делова насеља, сегрегација 

саобраћајних токова, развој неопходне 

путне инфраструктуре; Ревитализација 

локалног превоза путника, уз такво 

конципирање да задовољи потребе 

туризма и локалног становништва 

(одговарајућа организација саобраћаја и 

изградња аутобуских стајалишта);  
» Обезбеђење здраве животне средине 

превентивним деловањем, очување 

биодиверзитета, одрживо коришћење 

ресурса, унапређење животне средине. 

 

Члан 7. 

Концептуални оквир планирања садржан 

је у Просторном плану Општине Врњачка Бања: 

предложене основне намене простора су зона 

центра села, зона ширег центра села и простор за 

јавне намене. 
 

Члан 8. 

Финансијска средства за израду Плана 

детаљне регулације обезбеђена су, сагласно чл. 

39. Закона о планирању и изградњи, у буџету 

Општине, с обзиром на то да је израда плана 

поверена Општинској стамбеној агенцији 

општине Врњачка Бања која се финансира из 

буџета Општине. За све послове поверене 

Општинској стамбеној агенцији Одлуком о 

Буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину 

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

38/2017) на функцији 130 (опште услуге), 

предвиђена су средства у укупном износу 
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27.879.000,00 динара. Додатна финансијска 

средства нису потребна. 

 

Члан 9. 

Носилац израде плана је Општинска 

управа, у складу са чланом 47. став 1. Закона о 

планирању и изградњи.  

У складу са чланом 47. став 2. и 3. Закона 

о планирању и изградњи, носилац израде може 

поверити израду плана привредном друштву, 

односно другом правном лицу у складу са 

Законом, као и законом којим се уређују јавне 

набавке, па се овом Одлуком израда Плана 

детаљне регулације поверава Општинској 

стамбеној агенцији општине Врњачка Бања, 

сагласно чл. 7. став 1, тачка 1. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и чл. 6. став 2. тачка 1. 

Одлуке о оснивању Општинске стамбене 

агенције („Сл. лист општине Врњачка Бања”, бр. 

22/12 и 27/16). 

Носилац израде плана прибавља услове и 

податке из чл. 45. и 46. Правилника о садржини, 

начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања 

(„Службени гласник РС”, бр. 64/2015). 

Органи, организације и јавна предузећа, 

који су овлашћени да утврђују посебне услове за 

заштиту и уређење простора и изградњу објеката 

у фази израде или измене планских докумената, 

по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 

дана, достављају све тражене податке, без 

накнаде, у складу са Законом. 

 

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта плана износи 60 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 11. 

Нацрт плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у 

згради Општинске управе Општине Врњачка 

Бања. 

 

Члан 12. 

У складу са одредбама Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10), не 

приступа се изради стратешке процене утицаја 

Плана на животну средину, на основу Мишљења 

Одсека за урбанизам, еколошке и имовинско-

правне послове бр. 350-54/18 од 23.02.2018.г. 

Разлог за неприступање изради 

стратешке процене је, с обзиром на 

карактеристике будуће намене обухвата Плана, 

непостојање могућности директног значајног 

негативног утицаја на животну средину.  

 

Члан 13. 

Елаборат Плана детаљне регулације 

израдиће се у пет примерака оригинала у 

аналогном и дигиталном облику који ће се по 

овери чувати код Скупштине Општине Врњачка 

Бања као доносиоца плана, Одсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове (два 

примерка), Општинске стамбене агенције и 

Републичког геодетског завода. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Броj: 350-103/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

92. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

15.седници одржаној 13.4.2018. године, на 

основу члана 60. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 62/06, 65/08-др.закон,  

41/09, 112/15 и 80/17) и члана 36. Статута 

општине Врњачка Бања  (''Службени лист 

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

текст),  донела је  

 

Одлуку 

о усвајању Годишњег Програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања  

за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 Усваја се Годишњи Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања  

за 2018. годину. 

                                                                 

Члан 2. 

             За спровођење Програма из члана 1. ове 

Одлуке, задужује се организациона јединица 

Општинске управе надлежна за послове 

пољопривреде.  
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Члан 3. 

Документ ''Годишњи Програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања  

за 2018. годину'' објављује се на званичном сајту 

Општине Врњачка Бања.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

добијања сагласности Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, а  

објавиће се у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 320-11/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

93. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

15. седници одржаној дана 13.4.2018. године, на 

основу члана 36. Статута општине Врњачка 

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

број 23/16 - пречишћен текст) и члана 61. став 3. 

и члана 64. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 

65/08 - др. закон, 41/09 и 112/15), донела је 

                                                    

ОДЛУКУ 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Одређује се Председник општине 

Врњачка Бања као орган надлежан за доношење 

Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Врњачка Бања, 

уз сагласност Министарства надлежног за 

послове пољопривреде, а у складу са годишњим 

Програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

Овлашћењем из члана 1. ове Одлуке, 

подразумева се јавно оглашавање по основу 

права пречег закупа и давања у закуп 

пољопривредног земљишта у два круга. 

 

Члан 3. 

Одређује се Председник општине 

Врњачка Бања као надлежан орган, да на основу 

предлога Комисије за спровођење поступака 

јавног надметања, коју образује Општинско веће 

општине Врњачка Бања, донесе Одлуку о 

давању на коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Врњачка Бања, уз 

сагласност Министарства надлежног за послове 

пољопривреде. 

 

Члан 4. 

Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе 

се и на пољопривредно земљиште које је, у 

складу са посебним Законом, одређено као 

грађевинско земљиште, а користи се за 

пољопривредну производњу до привођења 

планираној намени, као и на пољопривредне 

објекте у државној својини. 

 

Члан 5. 

Даном примене ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

на територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 16/16). 

Обавезује се Председник општине да о 

свим поступцима извести Скупштину општине 

након окончања поступка конкурса. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-56/18 од  13.4.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

94. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој  15.седници одржаној 13.4.2018. године, на 

основу члана 9. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', 

бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 190. Закона о 

основама система образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/17), и члана 36. Статута 

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

доноси 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 

 

Члан 1 

У Одлуци о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 2/18-пречишћен текст), у Поглављу 

4.ПРАВО НА ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ 

ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ,  у чл.21а, став 1.  се мења и 

гласи:  

             ''Изузетно,  може се додељивати новчана 

помоћ по захтеву даровитих ученика, односно 

студената без спровођења поступка утврђеног 

чланом 21. став 2. ове одлуке, на основу доказа о 

испуњености услова из члана 18., 19. и 20. ове 

одлуке, о чему решење доноси  организациона 

јединица Општинске управе надлежна  за 

послове образовања.'' 
 

Члан 2. 

 У чл.23. у ставу 1.  после речи: 

''односно'', додаје се реч: ''до'', а остали текст 

наставља. 
 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у „Сл. листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-955/18 од 13.4.2018. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

95. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. редовној седници одржаној  13.4.2018. 

године, у складу са чл.  36.  и чл. 106. Статута 

општине Врњачка Бања-пречишћен текст 

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

донела је 
 

О Д Л У К У 

 у вези сарадње и удруживања са градовима и 

општинама, удружењима, невладиним 

организацијама и  сарадњи са невладиним 

организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

основу  чл. 106 .Статута општине Врњачка Бања-

пречишћен текст (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',  бр. 23/16), који прописују да органи 

Општине могу сарађивати са невладиним 

организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама у интересу Општине и њених 

грађана – овлашћуje  Председника општине  да 

одлучује о сарадњи са невладиним 

организацијама, хуманитарним и другим 

организацијама, у случајевима када то не 

изискује финансијска средства на терет буџета 

Општине Врњачка Бања, уз обавезу писменог 

извештавања Скупштине општине на првој 

наредној седници. 

 

Члан 2. 

У случајевима када је Скупштина 

општине донела одлуке о сарадњи и удруживању 

са градовима и општинама, удружењима, 

невладиним организацијама, сагласно чл.36.став 

1. тачка 24. Статута општине Врњачка Бања,  као  

и када је донела одлуке да органи Општине могу 

сарађивати са невладиним организацијама, 

хуманитарним и другим организацијама, 

овлашћује се Председник општине, да може 

одлучивати о учешћу у реализацији заједничких 

пројеката, који производе финансијске ефекте за 

општину Врњачка Бања у износу до 1.000.000,00 

динара, о чему извештава Скупштину општине 

на првој наредној седници. 

 

Члан 3. 

Ступањем на снагу ове одлуке, ставља се 

ван снаге Закључак Скупштине општине 

Врњачка Бања бр. 020-49/17 од  6.3.2017.године. 
 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-57/18 од  13.4.2018.године 
                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

96. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.седници одржаној дана 13.4.2018. године , на 

основу члана 55. Закона о водама (''Сл. гласник 

РС'', бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члан 84. 

став 2. Закона о ванредним ситуацијама 
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(''Сл.гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 

93/2012), члана 20. тачка 19. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014 – др закон и 101/2016 – др закон.) и 

члана 36. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст),  донела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Oперативног плана за одбрану од 

поплава на територији општине Врњачка Бања 

за воде II реда за 2018. годину 
 

Члан 1. 

Усваја се Оперативни план за одбрану од 

поплава на територији општине Врњачка Бања 

за воде II реда за 2018. годину.  
 

Члан 2. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се 

организационе једнице Општинске управе 

надлежне за послове пољопривреде,  

водопривреде и финансија. 
 

Члан 3. 

Ова oдлука ступа на снагу даном 

добијања позитивног мишљења ЈВП 

''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, РЈ 

''Западна Морава'' из  Чачка и објављује се у 

''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217- 19 /18 од 13.4.2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

97. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

седници 15. одржаној  13.4.2018.године на 

основу, чл. чл.68. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 

-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 –одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 

98/2013 –одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  

чл.36.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 и 19/17), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка  

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

 

 

О Д Л У К У 

 о  давању сагласности за промену намене дела 

кп.бр.1027 КО Подунавци у поступку озакоњења 

објекта 
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност Главчић Бранку из 

Подунаваца, да у поступку озакоњења објкта на 

кп.бр.1025 КО Подунавци, може покренути 

поступак код надлежног органа за исправку 

границе и издвајање површине  од 85м2 на 

кп.бр.1027 КО Подунавци, за коју је Просторним 

планом општине Врњачка Бања 2011-2021.г 

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

планирана јавна намена, а све према Скици 

исправке границе израђене од стране Геодетске 

радње ''Гео-пројекат'', која је саставни део ове 

одлуке. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, површина 

од 85м2,  на кп.бр. 1027 КО Подунавци престаје 

да буде површина јавне намене. 
 

Члан 2. 

Ова сагласност се даје сходно Поглављу 

3.5. Завршне одредбе текстуалног дела Плана 

генералне регулације (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'',  бр.8/17), којим је регулисано да 

је на потесима где је планирана јавна намена 

могућа исправка границе и издвајање наведене 

површине за потребе озаконења и даље продаје, 

уз сагласност Скупштине општине, о чему  се 

доноси  посебна одлука. 
 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  ''Сл. листу Општине Врњачка 

Бања''.  
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 320-14/18 од 13.4.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
 

98. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

седници 15. одржаној  13.4.2018.године на 

основу, чл. чл.68. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 

-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 –одлука УС, 50/2013 –одлука УС, 

98/2013 –одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  

чл.36.Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

Општина Врњачка Бања има посебна својинска 
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овлашћења (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 

бр.28/16 и 19/17), чл.36. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка  

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

О Д Л У К У 

о  давању сагласности за промену намене дела 

кп.бр.1368/1  КО Врњачка Бања у поступку 

озакоњења објекта  
 

Члан 1. 

 Даје се сагласност сувласницима 

кп.бр.1369 КО Врњачка Бања Стојановић 

Милосији, Илић Снежани, Дуњић Оливери, сви 

из Врњачке Бање и Павловић Биљани из Земуна, 

да могу  покренути поступак код надлежног 

органа за исправку границе и издвајање 

површине  од 12м2 на кп.бр.1368/1 КО Врњачка 

Бања а у поступку озакоњења дела породичног 

стамбеног објекта  Стојановић Милосије из 

Врњачке Бање,  која кат.парцела је јавна својина 

општине,  а Планом генралне регулације 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.27/16 и 8/17-текстуални део), за мали 

југоисточни део (око 12м2), планирана Зона 

апартмана и пансиона, а за остали део планирана 

јавна намена, а све према Скици исправке 

границе израђене од стране Геодетске радње 

''Гео-пројекат'' Врњачка Бања, која је саставни 

део ове одлуке. 

 Ступањем на снагу ове одлуке, површина 

од 12м2,  на кп.бр. 1368/1 КО Врњачка Бања 

престаје да буде површина јавне намене и 

приводи се планираној  намени-Зона апартмана 

и пансиона. 
 

Члан 2. 

Ова сагласност се даје сходно Поглављу 

3.5. Завршне одредбе текстуалног дела Плана 

генералне регулације Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'',  бр.8/17), којим је 

регулисано да је на потесима где је планирана 

јавна намена могућа исправка границе и 

издвајање наведене површине за потребе 

озаконења и даље продаје, уз сагласност 

Скупштине општине, о чему  се доноси  посебна 

одлука. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  ''Сл. листу Општине Врњачка 

Бања''. 
   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 320-15/18 од 13.4.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

99. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.седници, одржаној дана 13.4.2018.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 

Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. 

гласник РС", бр.16/18)  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 и 17/19), Одлуке 

Председника општине Врњачка Бања о покретању 

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

бр.7/18) чл.36. 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 бр. 46-2018 од 

5.4.2018.године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

                   Овом Одлуком  прибављања се у јавну 

својину општине Врњачка Бања непосредном 

погодбом путем  споразума са власником кп.бр. 

24/1 површине 457м2, кп.бр.24/2 површине 2003м2 

и кп.бр.25/3 површине 1140м2 све у КО Врњачка 

Бања, власништво Маринковић Милована из Бучја,  

уписане у листу непокретности бр.574 за КО 

Врњачка Бања на Маринковић Савка из Бучја, које 

су према  урбанистичком пројекту  за изградњу 

фудбалских терена у Врњцима, потврда Одсека за 

урбанизам, еколошке и имовинско правне послове 

бр.350-63/18 од 15.3.2018.године у обухвату 

грађевинске парцеле за тај објекат. 

                    

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 

3.000 динара/м2,што за укупну површину износи 

10.800.000,00 динара, а начин плаћања  и  рокови 
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плаћања  прецизирају уговором  са продавцом из 

чл.1.ове Одлуке као у предлогу Комисије са 

записника од 5.4.2018. године. Ууговор 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 кп.бр. 24/1 површине 457м2, 

кп.бр.24/2 површине 2003м2 и кп.бр.25/3 површине 

1140м2 све у КО 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- 20/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

100. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

15. седници,  одржаној дана 13.4.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  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 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА 

ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ''ШУМЕ- ГОЧ'' ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 

за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање 

''Шуме- Гоч'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.16/16),  у делу-Оснивачки 

капитал,   у чл.14. став 1. се мења и гласи:  

''Износ  уписаног и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа од 400.000,00 динара, 

увећава се за износ од 1.000.000,00 динара и 

износи  1.400.000,00 динара.'' 

 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 020-58/18  од  13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

101. 

Скупштина општине Врњачка Бања, 

на 15. седници,  одржаној дана 13.4.2018.године, 

на основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9.б 

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 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И 

ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 У  Одлуци о оснивању Јавног комуналног 

предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.6/16 

и 34/17), у делу-Оснивачки капитал,  у чл.14. став 1. 

се мења и гласи:  

''Износ уписаног и уплаћеног основног  

капитала јавног предузећа од 2.100.000,00 

динара, увећава се за 2.500.000,00  динара и 

износи  4.600.000,00 динара.'' 

  

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 020-59/18 од  13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 
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102. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 

15. седници,  одржаној дана 13.4.2018.године, на 

основу чл.5. и 6. Закона о јавним предузећима 

("Сл.гласник РС", бр.15/2016), чл. 4. и 5. Закона 

о комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', 

бр.88/11 и 104/16)  и члана 36. став 1. тачка 9.б 

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 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

''БЕЛИМАРКОВАЦ'' ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

 У  Одлуци о оснивању Јавног предузећа 

за обављање комуналних делатности 

''Белимарковац'' Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.27/16), у делу-

Оснивачки капитал,  у чл.14. став 1. се мења и 

гласи:  

''Износ уписаног и уплаћеног основног  

капитала јавног предузећа од 200.000,00 динара, 

увећава се за 1.500.000,00 динара и износи  

1.700.000,00 динара.'' 

  

Члан 2. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

           Број: 020-60/18 од  13.4.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

103. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. редовној седници, одржаној 

13.4.2018..године, на основу чл.93. Закона о 

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

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

чл.10. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

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

текст и 16/14) и   чл.41.Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

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

7/17)  и Уредбе о адресном регистру 

(''Сл.гласник РС, бр.63/17)), донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ  О 

УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ШТУЛАЦ, ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању назива 

улице у насељеном месту Штулац (''Сл.лист 

општина Врњачка Бања'', бр.34/17), којим је 

улица добила назив –''Улица Жандарма Стевана 

Синђелића''. 
  

Члан 2. 

 О спровођењу ове одлуке стараће се 

Републички геодетски завод - Служба за 

катастар непокретности Врњачка Бања и 

Општинске управа општине Врњачка Бања.  
 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављиваља у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

  

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

                  Број: 9-187/18 од 13.4.2018.године  
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

104. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. седници, одржаној 13.4.2018.године, на 

основу  чл.22. став 3. 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 изменама и 

допунама  Статута Јавног  предузећа за превоз 

путника и транспорт робе   ''Нови Аутопревоз'' 

Врњачка Бања 

I. 

 Даје се сагласност на  Одлуку о изменама 

и допунама Статута Јавног предузећа за превоз 

путника и транспорт робе   ''Нови Аутопревоз''  

Врњачка Бања, бр.652/2018 од 28.2.2018.године, 

која је усвојена одлуком Надзорног одбора овог 

предузећа, бр.652/1/2018  од 28.2.2018.године. 
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II. 

 Ово решење ступа на снагу  даном  

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

Врњчка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 020-33/18  од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

105. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. седници, одржаној 13.4.2018.године, на 

основу  чл. 17.став 1.тачка 3. и става 4.Закона о 

јавним путевима (''Сл.гласник РС'', бр.101/05, 

123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и 36.став 1. тачка 

9a 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 утврђивању 

накнаде за ванредни превоз на општинским 

путевима и улицама на територији општине 

Врњачка Бања 

 

1.Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању 

накнаде за ванредни превоз на општинским 

путевима и улицама на територији општине 

Врњачка Бања, коју је усвојио Управни одбор 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања 

одлуком бр.350-653/18  од 2.4.2018.године. 

 

2. Одлука о утврђивању накнаде за ванредни 

превоз на општинским путевима и улицама на 

територији општине Врњачка Бања,  ступа на 

снагу oсмог  дана од дана објављивања овог 

решења и одлуке из тачке 1.овог решења.  

 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 38-8/18 од 13.4.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

 

 

106. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15. седници, одржаној дана   13.4.2018.године, на 

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

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

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

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину, бр.400-942/18 од 13.4.2018.године,  

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на  измену Плана и 

програма пословања са програмом опште 

туристичке пропаганде и  измене Финансијског 

плана Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину 

  

 

1.Даје се сагласност на измене Плана и програма 

рада са  програмом опште туристичке пропа-

ганде Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ове установе одлуком бр.273/18 

од 13.4.2018.године. 

 

2. Даје се сагласност на  измене Финансијског 

плана Установе Туристичка организација 

Врњачка Бања за 2018.годину, који је усвојио 

Управни одбор ове установе одлуком бр.272/18 

од 13.4.2018.године. 

 

3. Измене Плана и програма рада са  програмом 

опште туристичке пропаганде и  измене 

Финансијског плана Туристичке организације за 

2018.годину, из тачке 1. и 2.  овог решења  се 

сматрају  донетим давањем ове сагласности. 

 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-979/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

107. 

 

 Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15. седници, одржаној дана   13.4.2018.године, на 

основу чл. 88. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14-др.закон и 

101/16-др.закон), чл. 37. Уговора о оснивању 

Друштва са ограниченом одговорношћу за 
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управљање чврстим отпадом на територијама 

града Краљева и општина Врњачка Бања, 

Параћин, Рашка и Трстеник, заведен под бр.110-

254/16 од 28.10.2016.године и чл.36 Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

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

донела је  
 

З А К Љ У Ч А К  

о давању сагланости на Извештај о рaду 

Регионалног центра yа управљање  комуналним 

отпадом  ''Регион Краљево'' ДОО за 2017.годину 

  

1. Даје се сагласност  на Извештај о рaду 

привредног друштва ''Регион Краљево'' ДОО за 

2017.годину, који је усвојила Скупштина 

Регионалног центра за управљање комуналним 

отпадом ''Регион Краљево ДОО Краљево 

одлуком бр.15/18 од 26.2.2018.године. 
   

2. Саставни део овог закључка чини  

Извештај из тачке 1.овог закључка. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 9-162/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

108. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15. седници, одржаној дана   13.4.2018.године, на 

основу чл.88. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14-др.закон и 

101/16-др.закон), чл. 37. Уговора о оснивању 

Друштва са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим отпадом на територијама 

града Краљева и општина Врњачка Бања, 

Параћин, Рашка и Трстеник, заведен под бр.110-

254/16 од 28.10.2016.године и чл.36 Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

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

донела је  
 

З А К Љ У Ч А К  

о давању сагланости на Програм пословања  

Регионалног центра yа управљање  комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' ДОО за 2018.годину 
  

1. Даје се сагласност  на Програм 

пословања привредног друштва ''Регион 

Краљево'' ДОО за 2018.годину, који је усвојила 

Скупштина Регионалног центра за управљање 

комуналним отпадом ''Регион Краљево ДОО 

Краљево одлуком бр.16/18 од 26.2.2018.године. 
    

2. Саставни део овог закључка чини  

Програм  из тачке 1.овог закључка. 
 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-162/18-1 од 13.4.2018.године 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

109. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 

15. седници, одржаној дана   13.4.2018.године, на 

основу  20. став 1. тачка 19. Закона о локалној 

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

др.закон и 101/16-др.закон), чл. 35. став 1. тачка 

3а. Закона о ванредним ситуацијама 

(''Сл.гласник РС'', бр.111/09, 92/11 и 93/12) и чл. 

14.став 1. тачка 20. Статута општине Врњачка 

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

23/16-пречишћен текст), донела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 

 1. Усваја се Извештај о рaду Општинског 

Штаба за ванредне ситуације за територију 

општине Врњачка Бања за 2017.годину, који је 

усвојио Штаб за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања закључком 

бр.217-1/17-60 од 26.12.2017.године. 

 

   2. Саставни део овог закључка чини  

Извештај из тачке 1.овог закључка. 

 

 3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-18/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

 

 



 Страна 17     -   Број  10.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     13.4.2018. године 

  

 
 

 

110. 

Скупштина општине Врњачка Бања  

на 15. седници, одржаној дана   

13.4.2018.године, на основу  20. став 1. тачка 19. 

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

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

35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним 

ситуацијама (''Сл.гласник РС'', бр.111/09, 92/11 и 

93/12) и чл. 14.став 1. тачка 20. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

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

 

З А К Љ У Ч А К  
 

 1. Усваја се Годишњи план  рaда 

Општинског Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања за 

2018.годину, који је усвојио Штаб за ванредне 

ситуације за територију општине Врњачка Бања, 

под  бр.217-1/17-61 од 26.12.2017.године. 

    

2. Саставни део овог закључка чини 

Годишњи план рада  из тачке 1.овог закључка. 

 

 3. Овај закључак ступа на снагу даном 

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

Врњачка Бања''. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 217-22/18 од 13.4.2018.године 

К 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

111. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

15.седници, одржаној 13.4.2018.године, на 

основу чл.32.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''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 

превоз путника и транспорт робе  

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања 

 

 1. Именује се  Иван Дуњић, мастер 

економиста за директора Јавног предузећа за 

превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' 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 превоз путника и транспорт робе 

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања  (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.34/17) и расписала 

Јавни конкурс  број: 020-21/18 од 

13.2.2018.године, који  је  објављен  у  

''Службеном  гласнику  Републике Србије'',  број  

14 од 23.2.2018.године, дневним новинама 

''Политика'' од 21.2.2018.године и на интернет 

страни  општине  Врњачка Бања. 

Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за  именовање  директора Јавног предузећа   за 

превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' 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 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
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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 превоз путника и транспорт робе 

''Нови Аутопревоз'' 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 27.3.2018.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 Ивана Дуњића 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  

4.4.2018.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 превоз путника и транспорт 

робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, Иван 

Дуњић, 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. 

 Дана 4.4.2018.године, актом  бр.9-79/18, 

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 

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања од  

27.3.2018.године, Записник о изборном поступку 

и  утврђену Ранг листу кандидата за именовање 

директора јавног предузећа од 4.4.2018.године.  

Општинска управа  је на основу достављене 

документације сачинила предлог решења о 

именовању директора и заједно са Записником о 

изборном поступку и 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 за превоз путника и транспорт робе 

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања именовала  

Ивана Дуњића, мастер економисту 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: 020-61/18 од 13.4.2018.године  

К 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

_______________________________________ 

 

112. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. редовној седници одржаној дана 

13.4.2018.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 Ивану Дуњићу, 

престао мандат ВД директора Јавног предузећа 

за превоз путника и транспорт робе ''Нови 

Аутопревоз'' Врњачка Бања, због именовања 

директора овог предузећа по спроведеном 

јавном конкурсу. 
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Овај закључак објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

         Број: 020-62/18  од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

__________________________________________ 

 

113. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 

15. седници, одржаној дана 13.4.2018.године, на 

основу чл.36. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.закон и 

101/16-др.закон), чл. 27. Закона о јавној својини 

("Службени гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), 

чл.6., 17., 18., 19. и 20. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и  

поступции јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 

16/18), чл.8.  Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл. лист општине Врњачка Бања, 

бр.28/16-пречишћен текст и 19/17)  и чл.36. став 

1. тачка 33. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст) донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  утврђивању престанка дужности члана  и 

именовању члана Комисије за спровођење 

поступка располагања непокретностима у јавној 

својини општине Врњачка Бања 
 

 

Члан 1. 

 Утврђује се да је Радоју Симићу, 

престала  дужност члана Комисије за спрово- 

ђење поступка располагања непокретностима у 

јавној својини општине Врњачка Бања, због 

наступања смрти. 

  
Члан 2. 

 Именује се Александар Миљаковић за 

члана Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

општине Врњачка Бања. 
 

 

 

Члан 3. 

 Мандат члана траје до истека мандата  

Комисије. 
 

Члан 4. 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

           Број: 020-63/18  од  13.4.2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Иван Радовић,с.р. 

___________________________________________ 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

114. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној дана 

5.4.2018.године, на основу члана 25. Закона о 

јавном информисању и медијима („Службени 

гласник РС“, број 83/14, 58/2015 и 12/2016-

аутентично тумачење), и члана 24. став 1. 

Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, број 

16/2016 и 8/2017), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист“ 

општине Врњачка Бања, број 38/17), Предлога 

Записника Kомисије за оцену пројеката од 

26.3.2018.године и чл.33. Пословника о раду 

Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18)  донело је, 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава из буџета општине Врњачка 

Бања за пројекте  

којима се остварује јавни интерес у области 

јавног информисања 

у 2018. години 

 

I 

Средства у износу од 3.610.000,00 дин. 

распоређују се за реализацију следећих 

пројеката: 

П

Ш

Т

И

Н

Е
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Т

О

Ш

И 
Ред. 

Бр. 

 

Подносилац пријаве 

 

Назив пројекта 

Износ додељених 

средстава у 

динарима 

1.  „Инфопрес 036“ -интернет издавање и 

маркетинг,  Краљево,  
-самостална електронска издања- интернет 

портали 

 

„Реалан живот или 

заблуда“ 

 

100.000,00 

2. Подносилац „РТВ Врњачка Бања“ доо 

Врњачка Бања,  

-телевизијски програм 

„Променада – година 

јубилеја“ 

 

 

2.680.000,00 

3. Агенција за продукцију телевизијског 

програма „Maxmari production“  

Краљево ,  

--самостална електронска издања- 

интернет портали 

 

„Дух Врњачке Бање 

„станује“у њеним 

вилама“ 

 

150.000,00 

4.  RTV „BELLE AMIE“ доо Ниш,  

-телевизијски програм 

 

„Корак ка доступној  

Врњачкој Бањи “ 

 

 

100.000,00 

 

5. 
Привредно друштво „Радио Телевизија 

Краљево и Ибарске новости“ ДОО 

Конарево 

 – телевизијски програм 

„Здрави и лепи у 

Врњачкој Бањи “ 

                     

230.000,00 

 

 

6. ПР Агенција за производњу аудио 

визуелних садржаја Радомир Матовић 

„RM production“  Кованлук, Краљево 
-телевизијски програм 

„Туризам као 

окосница привредног 

развоја“ 

 

100.000,00 

7.  ПР продукција Марина Миљковић-

Дабић „Prime time“ Краљево,  

--самостална електронска издања- 

интернет портали 

 

„Кад се коцкице 

сложе“ 

 

100.000,00 

 

8. 
Подносилац Агенција за маркетинг on-

line Љубиша Лешевић, ПР, Краљево,  

-самостална електронска издања- интернет 

портали и телевизијски програм 

„150. Година туризма 

у Врњачкој Бањи – 

лепе прошлости у 

бољу будућност“ 
 

 

                    

150.000,00 

  

УКУПНО 

  

3.610.000,00 

 

 

II 

 Нису подржани следећи пројекти: 

 

Ред. 

Бр. 

 

Подносилац пријаве 

 

 

Назив пројекта 

1. „In network solution“ доо Београд,  

-самостална електронска издања- интернет 

портали 

 

 

„Огледало Врњачке Бање“ 

2. „Лига за истраживачко новинарство“ Крушевац,  

-самостална електронска издања 

 

„У сусрет поглављу 27.-

Еколошки проблеми општине 

Врњачка Бања“ 
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3. „MIX Media“ ДОО Краљево ,  

-телевизијски програм 

„Век и по краљице 

континенталног туризма“ 

 

4.  Предузеће за информисање и маркетинг мрежа 

радио станица телевизија портал „Global media 

broadcast“ доо Београд ,  

-самостална електронска издања- интернет 

портали 

 

 „Врњачка Бања инфо“ 

 

 

5. 
ПР радио на веб сајтовима Силвија Сламинг 

Ћузовић Аранђеловац,  

-самостална електронска издања- интернет 

портали 

 

„Седам чуда Врњачке Бање“ 

 

6. Телевизија Мелос- предузеће за издавачку 

делатност радио и телевизију Мелос  доо Краљево,. 

-телевизијски програм  
 

„Врњачка Бања у „Хроници 

западне Србије“ 

 

7.  „Нишка телевија“  доо Ниш,  

-телевизијски програм 

 

„У Врњце по здравље“ 

 

8.  „Савез Срба из региона“ Београд,. 

-дневне и периодичне новине 

 

„Српско коло“ 

 

9. Новости дана.РС доо Ниш, Палилула,  

-самостална електронска издања- интернет 

портали 

 

„Мање познати туристички 

потенцијали“ 

10. Институт за одрживи развој и заштиту животне 

средине „Зелени круг“- Еко лист, Нови Сад,  

-издавач медија – часопис 

 

„Еколошка разгледница из 

Врњачке Бање“ 

 

11. Друштво са ограниченом одговорношћу Албос за 

производњу и промет издавачку делатност 

Крушевац ,  

-издавање часописа и периодична издања 

 

„Истраживање потреба 

локалних средина- допринос 

интегрисаној развојној 

политици Врњачке Бање“ 

 

12. ПР продукција ТВ програма и маркетинг агенција 

инфо плус Јелена Лешевић, Адрани, Краљево, 

-самостална електронска издања- интернет 

портали 

 

„Културно наслеђе Врњачке 

Бање-могућности и изазови“ 

 

III 

 На основу овог решења Председник 

општине Врњачка Бања закључиће уговор са 

сваким учесником конкурса који је добио 

средства за суфинансирање пројеката наведених 

у тачки I овог решења. 

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“ и  на веб-сајту 

општине Врњачка Бања 

www.vrnjackabanja.gov.rs,  и доставити свим 

учесницима конкурса у електронској форми .  

 

          

О б р а з л о ж е њ е 

      
Правни основ: На основу члана 25. 

Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“, број 83/14, 58/2015 и 

12/2016-аутентично тумачење) и чл.24. 

Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Службени гласник РС“, број 

16/2016 и 8/2017) одлуку о расподели средстава 

са образложењем доноси руководилац органа 

који је расписао конкурс, а на основу предлога 

комисије о расподели средстава са 

образложењем. 

  Општинско Веће општине Врњачка 

Бања, на основу Решења о расписивању 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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конкурса за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Врњачка 

Бања у 2018. години  бр.400-463/2018 од 

09.02.2018.године и Решења о расподели 

средстава за суфинансирање  пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији Врњачке Бање у 

2018.години бр.400-462/18 од 09.02.2018.године 

је упутило Јавни позив за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на 

територији општине Врњачка Бања у 2018. 

години бр. 400-464/18 од 09.02.2018.године (у 

даљем тексту:  Конкурс) 

  Конкурс је расписан у свему према 

одредбама Закона о јавном информисању и 

медијима  и  Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања који је  објављен  

21.02.2018.год. на веб-сајту општине Врњачка 

Бања www.vrnjackabanja.gov.rs, огласној табли 

општине Врњачка Бања и дневним новинама 

„Вечерње новости“ и био је отворен  закључно 

са 08.03.2018. године. 

 До рока предвиђеног конкурсом, тј 

благовремено, пристигло је 20 предлога 

пројекта, које је Комисија за оцењивање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији 

општине Врњачка Бања у 2018.години, 

формирана Решењем Председника општине 

Врњачка Бања, бр.020-37/18 од 

12.03.2018.године, разматрала приспеле пројекте 

а претходно прегледаних од стране Комисије  

која се односила на испуњеност услова за 

учешће на конкурсу и поштовање рокова, 

формирана Решењем Председника општине 

Врњачка Бања, бр. 020-36/18 од 

09.03.2018.године. 

Комисија је дана 26.03.2018.године, 

извршила оцену  пројеката, и приликом 

оцењивања наведених пројеката, Комисија је 

пошла од критеријума за оцену пројеката 

утврђених Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања и Јавним позивом. 

Подносиоци конкурсних пријава могли 

су конкурисати само пројектима чије трајање је 

предвиђено до 31.12.2018.године, појединачним 

пројектом износ суфинансирања може ићи до 

максималних 80% вредности пројекта. 

Конкурсом је предвиђено да се по пројекту може 

одоберити минимално 100.000,00 дин. а 

максимално 3.000.000,00 дин. 

            Комисија је, полазећи од критеријума за 

оцену пројеката, констатовала да  8 пројекта из 

Чл.1 овог Решења  испуњавају критеријуме 

наведене Правилником о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања и Јавним позивом 

за учешће на конкурсу за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања за 2018. годину, и 

Комисија је одлучила да ти пројекти буду 

подржани средствима локалне самоуправе. 

Комисија није подржала 12 предложених 

пројеката из тачке 2. Решења са образложењем 

са којим се Општинско веће у потпуности 

сложило. 

Будући да ни један од 8 подржаних 

пројеката из тачке 1. овог Решења нису одобрена 

средства у укупном износу за који су 

подносиоци пројекта аплицирали, потребно је да 

подносиоци прилагоде пројектне активности са 

предложеним буџетом или доставе обавештење 

да су одустали од средстава који су им 

додељена. 

Имајући у виду наведено, а на основу 

Записника Комисије за оцену пројеката и давања 

предлога о расподели средстава по Јавном 

позиву Општинског већа општине Врњачка Бања 

од 26.03.2018..године, за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања на 

територији општине Врњачка Бања у 

2018.години, Општинско веће општине Врњачка 

Бања донело је решење као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово 

решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор у року од 30 дана од 

дана достављања решења. 

 
       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-966/18  Дана: 5.4.2018.године. 

 

За ПРЕДСЕДНИКА 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

             Иван Џатић,с.р. 

________________________________________ 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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115. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 12.4.2018.године на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

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

100. Закона о заштити животне средине („Сл. 

гласник РС“, бр:135/2004, 36/09, 36-09 - др. 

закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011-одлука УС и 

14/16),  по разматрању предлога Програма 

коришћења средстава Буџетског фонда за 

заштиту животне средине (у даљем тексту 

Програм), у складу са чланом 4., 5. и 6. Одлуке о 

образовању Буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине општине Врњачка 

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

16/2009), чл. 59. Статута општине Врњачка Бања 

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

пречишћен текст), чл. 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

6/18) и  добијеној сагласности Министарства 

заштите животне средине бр: 401-00-00351/2018-

02 од 28.03.2018. године, усваја: 
 

 ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ  
 

I  

Заштита животне средине представља 

организационо предузимање мера и активности 

ради очувања и рационалног коришћења 

природних богатстава и радом створених 

вредности и спречавања и отклањања штетних 

последица које угрожавају ове вредности као и 

здравље и живот људи.  

Циљ Програма је да се свеобухватно 

сагледа проблем динамичке заштите животне 

средине на подручју општине Врњачка Бања, 

полазећи од садашњег стања, узимајући у обзир 

правце и динамику развоја места, у циљу 

побољшања квалитета живота, животног 

стандарда становника и животне средине уопште. 

Програмом је предвиђено да стратегија и 

приоритети заштите животне средине, морају 

бити уско повезани са стратегијом, динамиком и 

приоритетним правцима даљег развоја Врњачке 

Бање, као и ширег окружења. Систем управљања 

животном средином који усклађује однос између 

заштите и унапређивања животне средине и 

развоја општине, остварује се успостављањем 

интегралног система заштите животне средине уз 

поштовање законских прописа, обезбеђивањем 

сарадње и координације свих релевантних 

чиниоца, превентивно спречавање загађења на 

месту настајања, да би се избегло или свело на 

најмању меру и информисању о стању животне 

средине, што мора бити доступно јавности, 

благовремено и у потпуности.  

Општинска управа општине Врњачка 

Бања путем средстава јавног информисања 

доприноси јачању свести становништва о значају 

заштите животне средине кроз систем 

образовања и васпитања.  

Одлуком о буџету општине Врњачка 

Бања за 2018. годину („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр: 38/17), планирано је да се 

фонд финансира из раздела 4. Директног 

корисника Општинска управа, глава 4.01.28. 

Заштита животне средине, функционална 

класификација 500, програм 0401 Заштита 

животне средине, програмска активност 0001 

Управљање заштитом животне средине, 

планирана су средства у укупном износу од 

1.400.000,00 динара, из извора финансирања 01 

(приходи из буџета), од чега износ од 

1.250.000,00 динара на апропријацији економске 

класификације 423 Услуге по уговору и износ од 

150.000,00 динара на апропријацији економске 

класификације 543 Шуме и воде. 

Наведена средства планирана су у буџету 

као приход од накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине сходно Одлуци о образовању 

Буџетског фонда за заштиту и унапређење 

животне средине општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр:16/2009). 

Обзиром да са поменутих апропријација нису  

реализована средства као и да нема 

евидентираних обавеза у служби рачуноводства, 

расположива су средства у износу од 

1.400.000,00 динара. 

Из изнетог произилази да се у 2018. 

години могу планирати средста до износа 

предвиђеног буџетом за финансирање Фонда, што 

је  основни финансијски параметар за израду 

Предлога Програма коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине (у 

даљем тексту Програм) којим се надлежни орган 

при изради руководио.  

У складу са чланом 4.и 5. Одлуке о 

образовању буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 

16/2009)  фонд може остваривати приходе  из:  

1.Дела накнаде за загађивање животне средине 

који припадају општини;  

2.Средстава остварених на основу накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине која 

утврђује општина у складу са Законом о заштити 

животне средине;  
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3.Средства остварена на основу накнаде за 

загађење животне средине у подручју од 

посебног државног интереса за заштиту животне 

средине, на основу акта Владе РС у складу са 

Законом о заштити животне средине који 

припадају општини;  

4.Средства остварена по основу донација, зајмова 

и кредита из земље и иностранства, у складу са 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања;  

5.Других извора у складу са Законом о заштити 

животне средине и Одлуком о буџету општине 

Врњачка Бања . 
 

II 

               Планиране активности Фонда са 

финансијским планом су: 

 

Ред.

бр. 

      Активности фонда Финансијски 

план 

1 Мере и активности на 

озељењавању површина 

јавне намене и 

обезбеђивање садница за 

допуну зелених 

површина у парковима и 

другим површинама 

јавне намене 

150.000,оо 

  

2 Дезинсекција на 

територији општине 

Врњачка Бања 

250.000,оо 

3 Подизање еколошке 

свести грађана кроз 

реализацију пројеката из 

области заштите 

животне средине 

1.000.000,оо 

   

   

   

   

 Укупно: 1.400.000,оо 

 

Активности Фонда под редним бројем 1. 

јесу активности  из делокруга делатности ЈKП 

“Бaњско зеленило и чистоћа” Врњачка Бања, за 

које је ово предузеће основано од стране 

Супштине општине Врњачка Бања, па се њихова 

реализација може поверити  наведеном предузећу. 

 

III 

Програм ступа на снагу 8-ог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

            Број: 501-10/18 од 12. априла 2018.године 

   ПРЕДСЕДНИК 

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

116. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 3.4.2018.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16) 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,103/2015, 99/2016 и 113/17), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 38/17), члана 59.Статута Општине Врњачка 

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

23/16- пречишћен текст), члана 33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-94/18 

од 3.4.2018.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  1.500.000,00 

динара у  корист  следећих  апропријација  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.49. Пројекат: Реконструкција дела 

Променаде, функционалне класификације 474, 

програм 1502 Развој туризма, програмска 

активност 0001 Управљање развојем туризма, 

пројекат 1502-0001-006 Реконструкција дела 

променаде и то:  

-износ од 1.500.000,00 динара у корист 

економске класификације 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински пројекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати напред наведене апропријације.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-94/18  

од 3.4.2018.год, а поводом захтева директног 

корисника буџетских средстава Председника 

општине и Општинског већа, број 400-94/18  од 

3.4.2018.г. на име одобравања недостајућих 

средстава за потребе учешћа Општине Врњачка 

Бања у суфинансирању пројекта 

„Реконструкција врњачке променаде“. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Председника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник 

Председник општине и Општинско веће да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-94/18 од 3. априла 2018.г. 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

117. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу, чл.99.Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. Гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-

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

50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари 

у јавној својини,односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских 

права,као  и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда („Сл. гласник РС“, 

бр.16/18  ),Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр. 28/16- пречишћен текст и 19/17) и чл.56. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

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

текст) и иницијативе Општинскoг правобрани-

лаштва општине Врњачка Бања ОП бр.279/2017 

од 04.04.2018. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ  

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

отуђење из јавне својине општине Врњачка 

Бања, путем јавног надметања, по тржишној 

вредности кп.бр.500/52 површине 29,25 ари у КО 

Врњачка Бања, која непокретност је уписана код 

Службе за катастар непокретности Врњачка 

Бања као јавна својина општине Врњачка Бања 

са реалним уделом 1802/2925 и Републике 

Србије са реалним уделом 1123/2925, у листу 

непокретности бр.7832 КО Врњачка Бања.  

 

Члан 2. 

Наведена непокретности из чл.1. ове 

Одлуке се отуђује се у виђеном стању путем 

јавног надметања под следећим условима: 

-почетна цена према процени тржишне 

вредности непокретност која се прибавља од 

Пореске управе, филијала Ц Врњачка Бања која 

се прибавља  пре расписивања јавног огласа, 

-рок плаћања купопродајне цене је 30 дана од 

дана закључења уговора о отуђењу, 

- рок за закључење уговора је 30 дана од дана 

доношења одлуке одлуке о отуђењу, 

-критеријум за избор најповољнијег понуђача је 

највећи излицитирани износ купопродајне цене 

-депозит за учешће у поступку јавног надметања 

је 10% од почетне цене,  

-рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели у поступку јавног надметања је 8 

дана од окончања поступка отуђења; 

-рок за подношење пријава  је 30 дана од дана 

објављивања јавног огласа у дневном листу, 

-јавно надметање се одржава  је  5-тог дана од 

дана истека рока за подношење пријава, у 

великој сали СО бр. 34. зграда Општине, 

Крушевачка 17.; 

Подносиоци непотпуних и неблаго-

времених пријава немају право да учествују у 

поступку јавног надметања, одн. непотпуне и 

неблаговремене пријаве се одбацују; 



 Страна 26     -   Број  10.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     13.4.2018. године 

  

 
 

Пријаве се  достављају у затвореној 

коверти са назнаком: ''Пријава  за ... (навести 

податке чл.1.) – не отварати'', на адресу: 

Општина Врњачка Бања, Крушевачка 17. 

Врњачка Бања, за Комисију за спровођење 

поступка располагања непокретности у јавној 

својини општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Поступак јавног надметања, сагласно 

закону, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Врњачка Бања, које уређују 

ову област спроводи је Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 

(“Сл.лист општине Врњачка Бања”, бр. 21/16, 

27/16 и 19/17)  и доставља Скупштини предлог 

за отуђење. 

Члан 4. 

Оглас за јавно надметање за отуђење 

непокретности из чл.1. ове Одлуке ће бити 

објављен у једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији целе Републике 

Србије, са елементима из Одлуке о  начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини општине Врњачка Бања односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења и Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари 

у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских 

права, као  и поступцима јавног надметања и 

прикупља писмених понуда.  

   

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-23/18 од 13.4.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                 Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ 

118. 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ 

Број: 450/1 

Дана: 2.4.2018.године 

К Р А Љ Е В 0     

Завод за заштиту споменика културе 

Краљево, Краљево, Улица Цара Лазара бр. 24, на 

основу члана 78 Закона о општем управном 

поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/2016), 

чл. 29. став 2. у вези са чланом 27. Закона о 

културним добрима (,,Службени гласник РС“, 

бр.71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон)   

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

 

Све сопственике или правна лица, као и 

општину, да је Завод за заштиту споменика 

културе у Краљеву, Ул. Цара Лазара бр. 24, као 

стварно и месно надлежан дана 30.03.2018. 

године извршио евидентирање за културно 

добро - просторно културно историјску целину 

„Урбано језгро Врњачке Бање  са парком“ са 

заштићеном околином, омеђену следећим 

границама објеката:  

           Предложену целину чине следеће 

катастарске парцеле:  

Катастарске парцеле број: 583/1, 585, 

586/1, 587/1, 587/2, 588/1, 588/3, 589, 590, 602/8, 

602/9, 605/1, 605/3, 605/9, 605/10, 605/12, 606, 

607/1, 607/2, 607/3, 607/4, 608/1, 608/2, 609, 610, 

611, 612/1, 612/2, 680/3, 694/1, 694/2, 694/3, 

694/4, 695/1, 695/4, 696/1, 696/2, 697, 699/1, 

699/2, 699/3, 699/4, 699/5, 699/6, 699/7, 710, 711, 

712/1, 712/2, 712/3, 715/1, 716/2, 716/5, 716/7, 

716/8, 720/2, 720/3, 818/2, 818/7, 819, 821/1, 

821/2, 822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 

824/1, 824/2, 824/3, 824/4, 824/5, 824/6, 824/9, 

824/10, 825, 826/1, 826/2, 826/3, 827, 828, 829, 

830/1, 830/2, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 1055/1, 

1055/2, 1056/1, 1056/2, 1057, 1059/1, 1059/2, 

1060, 1063/1, 1063/2, 1063/3, 1064/1, 064/2, 1070, 

1072, 1073, 1074/2, 1074/3, 1074/4, 1075/2, 

1075/4, 1159, 1174/1, 1174/3, 1186, 1187, 1188, 

1189/1, 1189/2, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196/1, 

1196/2, 1196/3, 1196/4, 1196/5, 1196/6, 1200/1, 

1200/2, 1200/3, 1200/4, 1200/5, 1201/1, 1201/2, 

1202/1, 1202/2, 1203/1, 1203/2, 1204/1, 1204/2, 

1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211/1, 1211/2, 

1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217/1, 1217/2, 

1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1219/1, 1219/2, 

1220/1, 1220/2, 1221/1, 1221/2, 1222/3, 1222/4, 

1223/1, 1223/2, 1223/3, 1224/1, 1224/2, 1224/3, 

1224/4, 1224/5, 1224/6, 1224/7, 1225/1, 1225/2, 

1225/3, 1226/1, 1226/2, 1227/1, 1227/2, 1227/3, 

1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 

1230/3, 1230/4, 1231/1, 1237/8, 1237/9, 1237/10, 

1237/11, 1237/12,  1237/13, 1240/1, 1240/2, 

1240/3, 1240/4, 1241, 1242/1, 1242/2, 1242/7, 

1242/10, 1242/11, 1242/12, 1242/15, 1242/16, 

1242/17, 1242/18, 1242/19, 1242/20, 1242/21, 

1242/22, 1257/1, 1275/2, 1275/3, 1275/4, 1275/5, 
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1332/1, 1332/2, 1332/3, 1333, 1344, 1345, 1346, 

1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1355, 1356, 1357, 

1358/1, 1358/2, 1366/1, 1366/2, 1367,  1368/1, 

1505/1, 1505/4, 1506, 1507,1508/1, 1508/2, 1509, 

1510/1, 1510/2, 1510/3, 1510/4, 1511/1, 1511/2, 

1512/1, 1512/2, 1514/1, 1516/1, 1516/4, 1516/6, 

1517/1, 1584, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1585/4, 

1585/5, 1586/4, 1587, 1588/1, 1588/2, 1588/3, 

1589, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1591/3, 2126/2, 

2136/2, 2139, 2140, 2141, 2142/1, 2143, 2150/1, 

2150/2, 2150/4, 2156, део 2124/5, 2128/1, 2144, 

2151, 2152, 2153, 2154/2, све КО Врњачка Бања. 

Граница евидентиране целине полази са 

јужне стране од тачке укрштања катастарске 

парцеле бр. 2124/5 (корито Врњачке реке) и  

катастарске парцеле бр. 1505/1 (бивета 

„Снежник“), иде границом ове парцеле до 

укрштања са катастарске парцелом бр. 2126/2, 

затим границом ове парцеле у правцу истока до 

укрштања са катастарском парцелом бр. 2126/1, 

затим на север до укрштања са катастарском 

парцелом бр. 2150/2, границом ове парцеле на 

север па северозапад, а затим у правцу севера 

све до границе са  катастарском парцелом бр. 

1368/1, границом ове парцеле у смеру истока па 

затим у правцу севера до грганице са 

катастарском парцелом бр. 1366/2, границом ове 

парцеле и парцеле 1366/1 у правцу истока до 

границе катастарске парцеле бр. 2154/2 коју 

пресеца а затим наставља њеном источном 

границом у правцу северозапада до укрштања са 

катастарском парцелом бр. 1358/2, њеном 

границом и границом катастарске парцеле бр. 

1358/1 у правцу североитока а затим севера до  

катастарске парцеле  бр.1350, границом ове 

парцеле у правцу истока до спајања са 

катастарском парцелом бр. 2152 коју пресеца и 

њеном источном страном граница заштићене 

целине иде у правцу северозапада до границе 

катастарске парцеле бр. 1344, затим границом 

ове парцеле на исток па на североисток, а затим 

источном границом катастарских парцела бр. 

1345, 1346, 1333, 1332/1, 1332/2, 1332/3 у правцу 

севера, североистока и северозапада до 

укрштања са катастарском парцелом бр. 2151 

коју пресеца и спаја се са источном границом 

катастарске парцеле бр. 1203/2, наставља ка 

североистоку границом катастарске парцеле бр. 

1204/2, 1205, 1242/22, 1242/15, 1242/17, 1240/3, 

1240/2 и 1275/3 до катастарске парцеле бр. 

1239/2 а затим скреће ка северозападу до 

катастарске парцеле бр. 1237/12, иде кратко у 

правцу севера а затим скреће ка северозападу до 

спајања са катастарском парцелом бр. 1237/13, 

границом ове парцеле у правцу северозапада до 

катастарске парцеле бр. 1224/1, границом ове 

парцеле у правцу североистока а затим у правцу 

северозапада до катастарске парцеле бр. 680/3 и 

наставља границом ове парцеле у правцу 

североистока све до границе катастарске парцеле 

бр.  2142/5, затим границом ове парцеле у правцу 

запада а затим севера до додира са  катастарском 

парцелом бр. 610, источном границом ове 

парцеле и парцела 612/1, 612/2, 602/8, 602/9 у 

правцу севера, па граница целине скреће у 

правцу запада северном ивицом катастарске 

парцеле бр. 602/9 а затим у правцу југа до 

спајања са северном границом катастарске 

парцеле бр. 606, затим иде овом границом у 

правцу запада обухватајући катастарску парцелу 

бр. 605/9 и 605/3 до  катастарске парцеле бр. 

605/1 чијом источном ивицом граница целине 

иде у правцу севера до спајања са катастарском 

парцелом бр. 604/1, скреће на запад до 

катастарске парцеле бр.  589, иде на север па на 

запад до ивице катастарске парцеле бр. 2144 коју 

пресеца и наставља даље на запад северном 

границом катастарске парцеле бр. 590 до спајања 

са катастарске парцеле бр. 2143 (Бул. Српских 

ратника), источном границом ове парцеле у 

правцу севера до спајања са катастарском 

парцелом бр. 2146/1, затим скреће на 

северозапад до катастарске парцеле бр.  2124/5, 

иде границом ове парцеле у правцу северозапада 

а затим југозапада па југа до катастарске парцеле 

бр. 583/1, скреће на запад до спајања са северном 

границом  катастарске парцеле бр. 2128/1, овом 

границом иде у правцу југозапада до  

катастарске парцеле бр. 720/3, границом ове 

парцеле у правцу запада па југа до катастарске 

парцеле бр.  720/2, границом ове парцеле иде 

кратко на запад па скреће у правцу југа а затим 

истока до поновног изласка на катастарску 

парцелу бр. 2128/1; граница целине потом 

наставља у правцу југозапада до спајања са  

катастарском парцелом бр. 711, иде границом 

ове парцеле у правцу северозапада, 

североистока, затим југозапада па северозапада, 

обухватајући  катастарске парцеле бр. 712/2, 

712/1, 715/1, 716/2, 716/5, 716/7, 818/2, затим 

границом катастарске парцеле бр.  824/3 до 

спајања са границом катастарске парцеле бр.  

823/1, границом ове парцеле у правцу запада до 

спајања са источном границом катастарске 

парцеле бр.  822/2, границом ове парцеле у 

правцу југа до спајања са катастарском парцелом  

821/1, границом ове парцеле у правцу југозапада 

па југа до додира са катастарском парцелом бр. 

821/2, границом ове парцеле на запад 

обухватајући и катастарске парцеле бр. 819, 

западном границом ове катастарске парцеле у 

правцу југа до спајања са катастарском парцелом 
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бр. 2140, западном границом ове парцеле у 

правцу југа а затим североистока до додира са 

катастарском парцелом бр. 2139, западном 

границом ове парцеле у правцу југа а затим 

југоистока до спајања са  катастарском парцелом 

бр. 2128/1, источном границм ове парцеле у 

правцу југоистока и југа до катастарске парцеле 

бр. 1063/1, северном границом ове парцеле у 

правцу северозапада до спајања са  катастарском 

парцелом бр. 1074/3, северозападном границом 

ове парцеле у правцу југозапада до спајања са 

катастарском парцелом бр. 1074/2, затим 

границом ове парцеле у правцу југозапада до 

катастарске парцеле бр. 1075/4, границом ове 

парцеле до 2136/2, границом ове парцеле на 

запад до катастарске парцеле бр. 2136/1, затим у 

правцу југа па југозапада до спајања са 

катастарском парцелом бр. 2156, границом ове 

парцеле у правцу северозапада до додира са 

катастарском парцелом бр. 1174/1, северном 

границом ове парцеле у правцу северозапада и 

севера а затим југа до спајања са катастарском 

парцелом бр.1159, границом ове парцеле до 

поновног спајања са  катастарском парцелом бр. 

1174/1 и њеном јужном ивицом у правцу истока 

и југоистока до катастарске парцеле бр. 1186, 

границама ове парцеле до спајања са  

катастарском парцелом бр. 2156, границом ове 

парцеле у правцу југа до додира са катастарском 

парцелом бр. 1512/2, границом ове парцеле и 

катастарском парцелом бр. 1512/1 у правцу 

југозапада а затим југоистока па североистока до 

катастарске парцеле бр.  1514/1, границом ове 

парцеле у правцу југоистока до катастарске 

парцеле бр.  2156, јужном границом ове парцеле 

до спајања са катастарском парцелом бр. 1584, 

границом ове парцеле у правцу југозапада 

обухватајући  катастарске парцеле бр. 1516/4, 

1516/1, 1516/6, до спајања са катастарском 

парцелом бр. 1517/1, границом ове парцеле која 

је обухвата до додира са катастарском парцелом 

бр. 1584, западном границом ове парцеле у 

правцу југа, истока па североистока до 

катастарске парцеле бр. 1590/1, јужном 

границом ове парцеле у правцу истока до 

катастарске парцеле бр. 1589, границом ове 

парцеле у правцу југа па истока до спајања са 

катастарском парцелом бр. 1591/3, границом ове 

парцеле у правцу југа па истока до спајања са 

катастарском парцелом бр. 2128/1, границом ове 

парцеле у правцу југа до почетне тачке до које 

границе стиже пресецајући катастарске парцеле 

бр. 2124/5 (корито Врњачке реке), где се 

завршава обухват просторне целине. 

        Заштићену околину предложене целине 

чине следеће катастарске парцеле: 

Катастарске парцеле број: 680/1, 680/2, 680/5, 

682, 683, 684, 685, 686, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 

688/3, 688/4, 688/5, 689/1, 689/2, 690, 691/1, 

691/3, 691/4, 692, 693/1, 693/2, 693/3, 693/5, 

693/8, 693/9, 1233/1,  1234/1, 1235/1, 1235/2, 

1235/3, 1235/4, 1236, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 

1237/4, 1237/5, 1237/6, 1237/7, 1237/14, 1237/15, 

1238/2, 1238/3, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 

1239/1, 1239/2, 1239/3, све КО Врњачка Бања. 

        Граница заштићене околине евидентиране 

целине, полази на јужној страни на споју 

катастарске парцеле бр. 1239/2 КО Врњачка 

Бања и катастарске парцеле бр. 2151 КО 

Врњачка Бања (улица) коју пресеца а затим 

источном ивицом катастарске парцеле бр. 2151 

КО Врњачка Бања иде у правцу североистока, 

затим скреће ка северозападу левом 

регулационом линијом улице Пролетерских 

бригада до раскрснице са улицом Светог Саве, 

затим скреће у правцу југозапада левом 

регулационом линијом до спајања са 

катастарском парцелом бр. 1224/1 КО Врњачка 

Бања, границом ове парцеле до спајања са 

катастарске парцеле број 1237/6 КО Врњачка 

Бања и југозападном границом ове парцеле до 

почетне тачке заштићене околине.    

      На овом простору налазе се непокретна 

културна добра: Дворац Белимарковић (КП 

1235/1), вила Авала (КП 830/2) и вила „Ми-ла“ 

(КП 682). 

      Објекти посебних вредности од интереса за 

заштиту на овом простору су:   

Вила „Мома“ (КП 589), Стари Меркур (КП 590), 

чесма на шеталишту, вила “Бикица“ (КП 720/2), 

ресторан угоститељске школе (КП 711), чесма 

испред школског ресторана (КП 710), хотел 

Сотировић-Ексцелзиор (Слобода) (КП 825), Дом 

ученика угоститељско – туристичке школе (КП 

716/2), вила „Градиштанац“ (КП 822/2), вила 

„Балкан“ (КП 819), посластичарница 

„Швајцарија“ (КП 585) и ресторан „Гоч“ (КП 

699/6), вила „Охрид“ (КП 602/8), вила 

„Флорида“ (КП 606), вила „Сплендор“ (КП 610), 

вила „Радошевић – Радић“ (КП 607/2, 607/3, 

607/4), монтажни павиљони на Променади (КП 

699/2, /3, /4, /5), вила Авала (НКД-споменик 

културе КП 830/2), Биоскоп  (КП 1056/1), хотел 

Солдатовић (Звезда) (КП 827), вила „Зора“ 

(библиотека) (КП 1059/1), хотел „Променада“ 

(КП 1063/1), вила „Симић“ (ресторан „Србија“) 

(КП 1073), Извор „Језеро“ (КП 1510/4), Вила 

„Косово“ (КП 1366/1), вила „Топличанка“ (КП 

1358/1), вила Петров дом/Александров дом (КП 

1358/1), вила „Стојадиновић“ (КП 1512/1), вила 

„Белви“ (КП 1517/1), вила „Бисер“(КП 

1516/1,/4,/6), извор „Слатина“ (КП 1174/3), дом 
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„Петровић“ (КП 1159), вила „Мица“ (КП 1186), 

вила „Лозанић“ (1514/1), вила „Анђелија“ (КП 

1510/3), вила „Снежник“ (КП 1589), вила 

„Југославија“ (КП 1591/3), вила „Луксор“ (КП 

1590/1, 1590/2), вила „Ривијера“(данашњи суд) 

(КП 1366/2), извор „Снежник“ (КП 1505/1), 

чесма у бањском парку-подигнута 1926, 

павиљон за оркестар (КП 696/1), вила 

„Теокаровић“ (КП 1345), санаторијум „Свети 

Ђорђе“ (КП 1333), вила „Горица“ (КП 695/1), 

хотел „Железничар“ (КП 1231/1), вила „Агнеса“ 

(КП 1231/1), чесма генерала Белимарковића, 

извор „Топла вода“ (КП 697), вила „Гаврић“ (КП 

1227/1), Велико термално купатило (КП 697), 

вила „Блазнавац“ (КП 1224/1), вила „Ћирић“ 

некада вила „Ђорђевић“ (КП 1215), вила 

„Гружа“ (КП 1211/1), вила „Мишић“ (1203/1), 

вила „Хортензија“ (687/2), вила „Џимић (КП 

684), вила „Ми-ла“ (КП 682), дворац 

Белимарковић (КП 1235/1). 

Евидентирање добра извршено је на 

основу члана  29. став 2. у вези са чланом 27. 

Закона о културним добрима (''Службени 

гласник РС'', број 71/94). 

Мере заштите утврђене наведеним 

Законом за утврђена и проглашена културна 

добра, примењују се и на непокретности које су 

евидентиране да уживају претходну заштиту. 

   За Завод, 

   За Завод, 

                    Иван Милуновић, в.д. директора,с.р. 

__________________________________________ 

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УЗСТАНОВЕ 

119. 

Управни одбор Општинске стамбене 

агенције Врњачка Бања на телефонској седници, 

одржаној дана 02.04.2018. године, по разматрању 

Одлуке o утврђивању накнаде за ванредни 

превоз на општинским путевима и улицама на 

територији Оштине Врњачка Бања, на основу 

члана 2, 7, 16, 17, 21, 22, 26, 48, Закона о јавним 

путевима („Сл. Гласник РС“ бр. 101/25, 1237207, 

101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 15. Закона о 

јавним агенцијама (Службени гласник 

Републике Србије број 18/05 и 81/05-испр.), 

члана 64. Закона о буџетском систему (Сл. 

гласник РС бр. 9/2002 и 87/2002),члана. 6. 

Уредбе о буџетском рачуноводству (Сл. гласник 

РС бр. 125/2003), члана 12. Одлуке о оснивању 

Општинске стамбене агенције, број 9 – 737/12, 

од 17.12.2012. године (Службени лист општине 

Врњачка Бања број 22/12), члана 29. став 1. 

Статута Општинске стамбене агенције бр. 350 - 

1620 / 12 од 26.12.2012. године, Одлуке СО 

Врњачка Бања о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Општинске стамбене агенције 

Врњачка Бања, број 020 - 257/16, од 

22.12.2016.године, Решења СО Врњачка Бања о 

давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Општинске стамбене агенције 

Врњачка Бања, број 020 - 267/16, од 22.12.2016. 

године и Одлуке Управног одбора о изменама и 

допунама Статута Општинске стамбене агенције 

Врњачка Бања, број 350-245/16, од 22.12.2016. 

године, донео је: 
 

ОДЛУКУ  

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ 

ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И 

УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1.  

 Овом одлуком се утврђује висина и 

начин обрачуна накнаде за ванредни превоз на 

општинским путевима и улицама на територији 

Оштине Врњачка Бања (у даљем тексту: пут), за 

возила која осовинским оптерећењем, укупном 

масом, ширином, дужином и висином 

прекорачују прописане мере.  
 

Члан 2.  

За ванредни превоз утврђује се: 

1. накнада за прекорачење дозвољене димензије 

(дужина, ширина, висина), 

2. накнада за прекорачење дозвољене укупне 

масе, 

3. накнада за прекорачење дозвољеног 

осовинског оптерећења, 

4. Накнада за издавање временске дозволе 

Накнаде из става 1. овог члана плаћају се у 

динарима. 
 

1. НАКНАДА ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ 

ДОЗВОЉЕНЕ ДИМЕНЗИЈЕ 
 

Члан 3.  

а) За прекорачење највеће дозвољене дужине 

возила, накнада ако возило празно или са 

теретом прелази дозвољену дужину износи : 

- до 20% ---------------------------- 80,00 дин/км 

- преко 20% ---------------------- 100,00 дин/км 

б) За прекорачење највеће дозвољене ширине 

возила од 2,55 метара, ако возило празно или са 

теретом има следећу ширину, накнада износи : 

- од 2.55 до 3,00 м ------------------ 100,00 дин/км 

- од 3,01 до 4,00 м ------------------ 150,00 дин/км 

- преко 4,00 м -----------------------  250,00 дин/км 

ц) За прекорачење највеће дозвољене висине од 

4,00 метара, ако возило празно или са теретом 

има следећу висину, накнада износи : 
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- од 4,01 до 4,50 м -------------------- 200,00 дин/км 

- преко 4,50 м ------------------------- 250,00 дин/км 

 

Члан 4. 

 Када возило, са или без терета прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину на више места, 

обрачунава се само највећа димензија из сваког прекорачења и то за сваку врсту прекорачења посебно. 

 

2. НАКНАДА ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ ДОЗВОЉЕНЕ УКУПНЕ МАСЕ 

 

Члан 5. 

 Када возило само или са прикључним возилом прекорачује дозвољену укупну масу(40,00 тона), 

накнада се плаћа за сваку тону прекорачења и то: 

 

За прекорачење укупне дозвољене масе за сваку 

тону преко 40 тона 
Накнада (дин/км) 

од 41 до 60 тона 200,00 дин/км 

од 61 до 80 тона  300,00 дин/км  

преко 80 тона  900,00 дин/км  

 

 У случајевима када је на путу или на његовој деоници ограничена  укупна дозвољена маса на 5 

тона, накнада се плаћа за сваку тону прекорачења и то:   

За прекорачење укупне дозвољене масе за сваку 

тону преко 5 тона 
Накнада (дин/км) 

од 6 до 15 тона 200,00 дин/км 

од 16 до 25 тона  300,00 дин/км  

преко 26 тона  900,00 дин/км  

 

 У случајевима када је на путу или на његовој деоници ограничена  укупна дозвољена маса на 15 

тона, накнада се плаћа за сваку тону прекорачења и то:   

За прекорачење укупне дозвољене масе за сваку 

тону преко 15 тона 
Накнада (дин/км) 

од 16 до 25 тона 200,00 дин/км 

од 26 до 35 тона  300,00 дин/км  

преко 36 тона  900,00 дин/км  

 

 Укупна маса, у смислу ове одлуке, представља збир масе возила и масе терета на возилу.  
Члан 6. 

 Када је на путу или на његовој деоници 

ограничено осовинско оптерећење, онда је 

ограничена и укупна дозвољена маса и то: 

- ако је осовинско оптерећење ограничено на 8 

тона, онда је дозвољена укупна маса ограничена 

на 32 тоне; 

- ако је осовинско оптерећење ограничено на 6 

тона, онда је дозвољена укупна маса ограничена 

на 24 тоне. 
 

Члан 7. 

 Накнада из члана 5, обрачунава се и 

наплаћује по следећој формули: 

Накнада= јединични износ накнаде(дин/км)* d` 

дужина релације(км)*d` број тона које 

прекорачују дозвољену укупну масу(тона). 
 

3. НАКНАДА ЗА ПРЕКОРАЧЕЊЕ 

ДОЗВОЉЕНОГ ОСОВИНСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА 
 

Члан 8. 

 Када возило са или без прикључног 

возила на једној или више једноструких осовина 

или вишеструкој осовини прекорачује 

дозвољено осовинско оптерећење, накнада се 

плаћа у дин/км прем износима из следеће табеле: 
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Прекорачење 

дозвољеног 

оптерећења по 

осовини (тона) 

НАКНАДА ЗА ОСОВИНСКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ НА ПУТУ (динара/ос.) 

 Пут за 10 т/осовини Пут за 8 т/осовини Пут за 6 т/осовини 

А  Б В Г 

1  180,00 410,00 600,00  

2  550,00 600,00 750,00  

3  1.000,00 1.000,00 1.250,00  

4  1.500,00 1.800,00 2.150,00  

5  2.400,00 1.850,00 3.450,00  

6  3.600,00 4.000,00 6.100,00  

7  4.500,00 5.500,00 7.650,00  

8  6.000,00 7.000,00 10.700,00  

9  7.500,00 9.200,00 14.750,00  

10  9.200,00 11.000,00 20.000,00  

 

 За осовинска преоптерећења преко 10,0 

тона по осовини, накнада се увећава за по 30% у 

односу на износ накнаде утврђен за претходно 

осовинско преоптерећење, почев од износа 

накнаде за осовинско преоптерећење од 10 тона 

по осовини.  

 

Члан 9.  

 Уколико је на одређеном путу, односно 

деоници пута, ограничено осовинско оптерећење 

за једну осовину, подразумева се да је осовинско 

оптерећење ограничено и за двоструку, 

троструку и вишеструку осовину и то: 

- код ограничења осовинског оптерећења на 8 

тона по једнострукој осовини ограничено је 

иосовинско оптерећење на вишеструким 

осовинама(за двоструке осовине на 12,8 тона, 

итд); 

- код ограничења осовинског оптерећења на 6 

тона по јенострукој осовини ограничено је и 

осовинско оптерећење на вишеструким осови-

нама (за двоструке осовине на 9,6 тона, итд); 

- вишеструком осовином сматра се (двострука, 

трострука, ...) осовина код које мећусобно 

растојање суседних осовина износи до 2,0 

метара и која је конструисана тако да аутоматски 

изједначава оптерећење на суседним осовинама 

те вишеструке осовине, а укупно дозвољено 

осовинско оптерећење такве двоструке осовине 

износи 16 тона,троструке 24 тоне, четвороструке 

32 тоне, итд. ако је на путу дозвољено осовинско 

оптерећење за једну (једноструку - соло) осовину 

10 тона. 

 

 

 

Члан 10.  

 Кад је код ванредног превоза 

прекорачено истовремено и дозвољено 

осовинско оптерећење и дозвољена укупна маса, 

накнада се обрачунава и наплаћује за свако 

прекорачење појединачно. 

 

Члан 11.  

 Код прекорачења осовинског оптерећења 

на двоструким, троструким и четвороструким 

осовинама (тј. на вишеструким осовинама), 

накнада се плаћа према члану 10.  применом 

следећег поступка: 

- код обрачуна накнаде за двоструку осовину 

стварно преоптерећење преко осовине се добија 

тако да се укупно осовинско преоптерећење на 

двострукој осовини подели са два (бројем 

осовина) и тако добије осовинско преоптерећење 

по једној осовини које се множи са 

коефицијентом 1,375 за двоструку осовину; 

- код обрачуна накнаде за троструку осовину 

стварно преоптерећење преко осовине се добија 

тако да се укупно осовинско преоптерећење на 

трострукој осовини подели са три (бројем 

осовина) и тако добије осовинско преоптерећење 

по једној осовини које се множи са 

коефицијентом 1,657 за троструку осовину; 

- код обрачуна накнаде за четвороструку 

осовину стварно преоптерећење преко осовине 

се добија тако да се укупно осовинско 

преоптерећење на четворострукој осовини 

подели са четири (бројем осовина ) и тако добије 

осовинско преоптерећење по једној осовини које 

се множи са коефицијентом 1,892 за 

четвороструку осовину; 
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- код обрачуна накнаде за петоструку осовину 

стварно преоптерећење преко осовине се добија 

тако да се укупно осовинско преоптерећење на 

петострукој осовини подели са пет (бројем 

осовина) и тако добије осовинско преоптерећење 

по једној осовини које се множи са 

коефицијентом 2,120 за петоструку осовину; 

- код обрачуна накнаде за шестоструку осовину 

стварно преоптерећење преко осовине се добија 

тако да се укупно осовинско преоптерећење на 

шестострукој осовини подели са шест (бројем 

осовина) и тако добије осовинско преоптерећење 

по једној осовини које се множи са 

коефицијентом 2,280 за шестоструку осовину; 

- код обрачуна накнаде за седмоструку осовину 

стварно преоптерећење преко осовине се добија 

тако да се укупно осовинско преоптерећење на 

седмострукој осовини подели са седам (бројем 

осовина) и тако добије осовинско преоптерећење 

по једној осовини које се множи са 

коефицијентом 2,430 за седмоструку осовину; 

- код обрачуна накнаде за осмоструку осовину 

стварно преоптерећење преко осовине се добија 

тако да се укупно осовинско преоптерећење на 

осмострукој осовини подели са осам (бројем 

осовина) и тако добије осовинско преоптерећење 

по једној осовини које се множи са 

коефицијентом 2,530 за осмоструку осовину. 

 

4. НАКНАДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВРЕМЕНСКЕ 

ДОЗВОЛЕ 

 

Члан 12.  

 Када возило или скуп возила, са или без 

терета, не прелази: 

1. дужину од 21 m 

2. ширину од 3 m 

3. висину од 4,3 m 

4. прописану највећу дозвољену масу (40 t 

односно 44 t када превози 40-стопни ISO 

контејнер) и 

5. прописано осовинско оптерећење,  

накнада за ванредни превоз за неограничени број 

превоза (временска дозвола) на општинским 

путевима и улицама на територији општине 

Врњачка Бања, у периоду од једне године, од 

дана издавања износи 95.000,00 динара 

годишње. 

 

Члан 13. 

 Свако  прекорачење оптерећења преко 

500,0 кг сматра се као једна тона. 

 Дужина пута који се користи за ванредни 

превоз утврђује се на основу података које води 

управљач пута (катастар путева и улица и орто 

фото снимци). 

 Накнаду плаћа подносилац захтева у 

корист Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања у року од 8 (осам) дана од дана утврђивања 

висине накнаде, а увек пре издавања дозволе за 

обављање ванредног превоза. 

 

Члан 14. 

 При подношењу захтева за обрачун 

накнаде за ванредни превоз подносилац захтева 

плаћа административне трошкове у износу од 

1.000,00 динара.  

 

Члан 15. 

 Накнаду дефинисану  чланом 3,5,8 и 12 

не плаћају предузећа чији је оснивач општина 

Врњачка Бања, физичка и правна лица за која 

општина Врњачка Бања поднесе захтев за 

издавање дозволе за ванредни превоз и 

предузећа која имају закључен уговор за 

одржавање путева и улица и јавне расвете на 

територији општине Врњачка Бања. 

 

Члан 16. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању накнаде 

за ванредни превоз на општинским путевима и 

улицама на територији општине Врњачка 

Бања(Сл. лист Општине Врњачка Бања  17/09). 

 

Члан 17. 

 Ова Одлука, ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном листу 

Оштине Врњачка Бања, а објавиће се по 

добијању сагласности од Скупштине Оштине 

Врњачка Бања.  

 

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА 

        ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 350-653/18, oд  02.04.2018.  године

  

      

 ПРЕДСЕДНИК 

     УПРАВНОГ ОДБОРА 

  Никола Миладиновић, мастер   
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