
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 8.редовне  седнице Скупштине општине Врњачка Бања,  која је одржана дана 6.3.2017. године, у 

великој сали Скупштине општине са почетком у 10  часова. 

 Овај извод из записника сачињен је у складу са чл. 81. Пословника  Скупштине општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст) уз напомену да је ток 

седнице сниман коришћењем компјутерске технике путем бележења тонског записа на хард диску који 

се чува трајно и који представља оригинални записник са седнице. 

На почетку седнице је утврђено  да од укупно 25 одборника седници  присуствује 23 одборника, 

и то: Иван Радовић,  Миљко Арсић, Јелена Дишовић Ђукић, Дане Станојчић,  Милан Плањанин,  

Предраг Џамић,  Драгољуб Богдановић, Ненад Николић, Наташа Перовић, Мирослав Веселиновић, 

Тодор Мијатовић, Срђан Удовичић, Весна Бурмазовић, Весна Милићевић, Јордан Пецић, Војислав 

Вујић, Андрија Боћанин, Владан Јоцић,  Дејан Лучић, Родољуб Џамић, Ђорђе Петровић, Радоје Симић и  

Зоран Сеизовић. 

Одсутни су: Матеја Мијатовић и Марина Ђорђевић. 

Иван Радовић је известио о томе која су лица позвана да присуствују седници и нагласио да 

седницу преноси Радио Бања 2. 

У вези извода из записника са 7. редовне седнице, било је примедби у следећем: 

Дејан Лућић је у вези 4. тачке дн.реда, а у односу на пасус који почиње речима: Бобан Ђуровић 

се у својој дискусији осврнуо, итд., којом приликом је одговорио на одборничко питање Дејана Лучића. 

Сматра да је неспоразум, јер је његово питање гласило: ''По чијем налогу је Дирекција урадила промену 

оних 5 плацева који су били предмет продаје, из парковског земљишта у градско грађевинско земљиште, 

сматрам да нисам добио одговор на постављено питањеи зато га постављам поново. А није тачни ни ово 

што стоји у записнику: Дејан Лучић је у дискусији рекао да је од Председника општине добио 

информацију на његово одбор.питање, а ја сам рекао да сам задовољан одговором Председника општине 

у погледу габарита објекта о коме је говорио да ће да се гради на место ''Гоча'''. Такође је замолио да се у 

истој тачки, где стоји да је за предлог одлуке гласало 18 одборника, а да су 2 одборника била против, 

одн.инсистира да стоји његово име, Дејан Лучић и ако хоће Војислав Вујић, приликом гласања да су 

били против одлуке. 

Иван Радовић, председник СО је прочитао чл.100. Пословника.., као и чл.102. и даље истакао да 

је претходни говорник приликом дискусије по тој тачки, рекао да неће гласати за ову одлуку, што је 

његов став и да би био прекршен Пословник..ако би се уписало име одборника који су били против. 

Војислав Вујић је рекао да ставља примедбу по истом основу, јер не пише у Пословнику..., да 

ако се инсистира да се упишу њихова  имена или имена других одборника, који су гласали  против, а то 

због неких будућих генерација. 

Иван Радовић је одговорио да нема ништа против да стоје имена оних одборника који су били 

против, па је ставио на гласање приговор на гласање, односно да се у записник упише да Дејан Лучић и 

Војислав Вујић нису гласали за предметну одлуку. 

Да се усвоји ова примедба на записник, гласао је 21 одборник, па је иста прихваћена. 

Радоје Симић, је по Пословнику...затражио да се у задње 4 године упише зашта је он био против, 

да би  у историји остало забележено све што је гласао против. 

Иван Радовић је рекао да ће се ова примедба имати у виду за убудуће, јер су записници већ 

усвојени, јер се усваја записник са претходне седнице и не може се интервенисати за претходне 

записнике. 

На примедбу Радоја Симића да стоји у записнику са претходне седнице, у свим тачкама где је 

био против, Иван Радовић је одговорио да то није изводљиво. 

Родољуб Џамић је затражио да се недвосмислено упише да је Скупштина општине одлучила да 

се из јавне својине отуђи, на основу важећег ПГР-а, градско грађевинско земљиште, а не парковске 

површине. 

Родољуб Џамић је ставио примедбу на записник и затражио да се унесе да је донета Одлука о 

усвајању Програма мера и активности на обезбеђењу одрживе експлоатације ресурса минералних и 

термо минералних вода, у којм програму је посебно писано о бушотини ИГБ1 –тзв.Џамина вода. Затим 

је истако да је Специјална Болница ''Меркур'' , општини доставила  недвосмислено и безусловно 

сагласност да у тој зони термоминералног извора ''Бели извор'', одн. из њиховог истражног права изузме 

бушотина ИГБ1 и затражио да ово уђе у записник. 



Џамић Родољуб, се надаље у својој дискусији захвалио Живораду Јаћимовићу, на утрошеном 

времену да одговоре на његово одборничко питање  у вези помоћи  Аници Главчић и Неди Танасковић, 

при чему рекао да није оспорио рад службе, већ да се сагледа могућност да Председник општине 

помогне у овим случајевима. 

Зоран Сеизовић  је имао генералну примедбу, да се не прави дискриминација и наводе имена 

приликом гласања, јер није било лично изјашњавање прозивком, те из тог разлога не види да се сада 

појединачно било ко издваја, при чему сматра да је принцип једноставан, и да неће гласати за усвајање 

овог записника и затражио да се то упише. Затражио је да правила важе за све, да се примењују 

досадашња правила или да се промене. 

Иван Радовић је ставио на гласање записник са примедбама Родољуба Џамића, Зорана 

Сеизовића, Радоја Симића, Дејана Лучића и Војислава Вујића, одн.да се  исте усвоје и упишу у 

записник, па како је ''за'' гласало 21 одборника и 1 одборник био против, то је  Извод из запсиника са 7. 

редовне  седнице СО, одржане 31.1.2017.године,  усвојен са наведеним усвојеним примедбама. 

Председник СО је изрекао меру одузимања речи Радоју Симићу, јер је рекао да се јавља по 

Пословнику..., а на његово питање да цитира одредбу Пословника, Радоје Симић је одговорио да се 

јавља по свим одредбама овог акта. 

 Председник СО је известио Скупштину да је  Председник општине поднео захтев за сазивање 

седнице Скупштине општине по хитном поступку ради разматрања: акта Републичке Дирекције за 

имовину РС у вези изјашњења за давање на коришћење објекта одмаралишта ''Променада'' у Врњачкој 

Бањи  и доношење акта о покретању поступка за одређивање општине Врњачка Бања за коришћење 

предметног објекта, у чијем прилогу  је достављен предлог акта-Одлука покретању поступка пред 

дирекцијом за имовину РС за пренос објекта одмаралишта ''Променада'' у Врњачкој Бањи на општину 

Врњачка Бања, па  уколико СО прихвати предлог, ова тачка постаје 3. тачка, а остале се померају 

за једно место. 

 За овај предлог  је гласало 21 одборника, па је исти прихваћен. 

 За предлог дневног реда, са усвојеним предлогом за сазивање седнице по хитном поступку је 

гласало 21 одборника, па је утврђен  

 

Д Н Е В Н И       Р Е Д  

1. Одлука о успостављању хипотеке на пословном простору-ресторану у објекту Аутобуске станице 

2.  Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

3. Разматрање акта Републичке Дирекције за имовину РС у вези изјашњења за давање на коришћење 

објекта одмаралишта ''Променада'' у Врњачкој Бањи 

- Доношење акта о покретању поступка за одређивање општине Врњачка Бања за коришћење 

предметног објекта  

4. Одлука о саобраћају на територији општине Врњачка Бања 

5. Одлука о јавном линијском превозу путника на територији општине Врњачка Бања 

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о  општем уређењу Врњачке Бање и о одржавању јавне 

чистоће, паркова и зелених и рекреационих површинина 

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о монтажним објектима  

8. Одлука о изменама одлука којима су одређене казне за прекршаје 

9. Одлука о отпочињању поступка реализације пројекта јавно приватног партнерства за замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим ''ЛЕД'' светиљки  у зони улица, паркова, шеталишта, на 

јавним површинама и спољашње декоративне јавне расвете јавних зграда у насељеним местима у 

циљу реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења на територији општине 

Врњачка Бања  

10.-Одлука о о спровођењу  јавног конкурса  за именовање директора Јавног комуналног предузећа 

делатности ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања 

- Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' 

Врњачка Бања 

11. Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.1048/12 КО Ново Село у јавну својину општине 

Врњачка Бања 

12. Одлука о прибављању непокретности, кп.бр.392/76 КО Врњачка Бања  у јавну својину општине 

Врњачка Бања 



13. -Одлука о давању сагласности на Споразум о сарадњи општине Врњачка Бања и Центра за децу и 

омладину из Врњачке Бање 

 - Закључак о давању овлашћења Председнику општине за одлучивање о сарадњи са невла-диним и 

др.организавијама када то не изискује финансијаска средства из буџета општине 

14. Аутентично тумачење чл. 41.Пословника Скупштине општине Врњачка Бања 

15. Извештај Радног тима  о степену реализације програма пословања јавних предузећа  

16. Програм пословања ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања за 2017.годину 

  - Ценовник ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања  

17. Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини  

18. Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде другог реда 

за 2017.годину 

19. Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања, 
у периоду   од оснивања до 31.12.2016. године  

20. Избор и именовња 

А)-  Разрешење директора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

- Именовање вд директора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

Б) Разрешење члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

-  Именовање члана Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз'' 

В) –Разрешење вд директора ЈП ''Бели извор'' 

- Именовање вд директора ЈП ''Бели извор'' 

Г) -Разрешење чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика, због 

истека мандата 

- Именовање чланова Школског одбора Угоститељско туристичке школе са Домом ученика 

21.  Одборничка питања и одговори 

 

ПРВА ТАЧКА 

Иван Радовић, председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, Одбора за 

административно мандатна питања и нормативну делатност, који је предложио да се измени чл.4. и 

гласи: ''Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'', 

као и  Општинског већа да се усвоји ова одлуке. 

 Бобан Ђуровић, председник општине је ближе известио о овој одлуци. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Родољуб Џамић, Радоје Симић, Иван Радовић, а на 

питања је одговарао Бобан Ђуровић, затим: Милутин Думановић, Дејан Лучић, Иван Џатић и Зоран 

Сеизовић, након чега је за предлог одлуке са предлогом Одбора за административно мандатна питања и 

нормативну делатност, гласало 17 одборника, па је донета  
 

О  Д  Л  У  К А 

                     о успостављању хипотеке на пословном простору – ресторану 

                                                      у објекту Аутобуске станице  

ДРУГА ТАЧКА 

Председник СО  је прочитао која су акта одборници добили уз предлог ове одлуке, као и да је   

Општинског већа у Извештају  бр.400-427/17 од 28.2.2017.године,  предлажило Скупштини општине да 

усвоји Ревидиран предлог измена Нацрта ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2017.годину, бр.400-427/16 од 28.2.2016.године. 

Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и фансија је известио о предлогу ове одлуке. 

Након дискусије Војислава Вујић, који је нагласио да ће Одб.група Јединствена Србија бити 

уздржана,  Радоја Симића и Зорана Дунића који је одговарао на постављена питања, за предлод одлуке са 

предлогом Општинског већа, гласало је 17 одборника, 4 одборника је било против и 1 одборник је био 

уздржан, па је Скупштина донела акта:  

З А К Љ У Ч А К 

Скупштина општине је разматрала: 

-  Нацрт ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину 

- Записник са јавне расправе одржане 24.2.2017.године поводом Ребаланса одлуке о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2017.годину  

- Извештај Бањског одбора  бр.06-16/17-1 од 3.3.2017.године 



-Предлог измена Нацрта ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину које је 

поднео заменик Председника општине  

- Извештај Општинског већа бр.400-427/17 од 28.2.2017.године, у којем се предлаже Скупштини 

општине да усвоји Ревидиран предлог измена Нацрта ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2017.годину, бр.400-427/16 од 28.2.2016.године 

Прихвата се предлог Општинског већа, па се усвоја предлог Ребаланса са Ревидираним предлогом 

измена Нацрта ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину, бр.400-427/16 од 

28.2.2016.године и  

Овлашћује се Одсек за буџет и финансије да пре објављивања одлуке сачини пречишћен текст 

Ребаланса одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину и изврши евентуалне исправке 

техничких грешки.  
 

и 

Р Е Б А Л А Н С 

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ 
 

Радоје Симић је предложио да се у записник унесе податак  да је он гласао против Ребаланса. 
 

ТРЕЋА ТАЧКА 

 Бобан Ђуровић је упознао присутне са актом Дирекције за имовину РС, у вези давања на 

коришћење општини,  објекта хотела ''Променада'', као и да је на консултацијама одржаним пре  ове 

седнице, постигнута потпуна сагласност да се општини пренесе овај објекат. 

 Војислав Вујић је нагласио да је  одборничка група ЈС сагласна са предлогом, па је након тога, 

Скупштина једногласно донела  

О Д Л У КУ  

о покретању поступка пред Дирекцијом за имовину Републике Србије за пренос на коршћење објекта  

одмаралишта ''Променада'' у Врњачкој Бањи на општину Врњачка Бања 
 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа да се усвоји 

ова одлука. 

 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 Након дискусије, са 23 гласа ''за'', одн.једногласно је донета  
 

О Д Л У К А 

О САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је гласао ''за'' ову одлуку. 
 

ПЕТА  ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора да се усвоји ова одлука,  с тим да се у 

члану 48. реч „два“ измени у реч „један  , као и  Општинског већа,  са предлогом да у чл.48. уместо  

"најмање два туристичка воза..." стоји текст "најмање један туристички воз..." и у  чл.58 став 3 се мења, 

тако да гласи "Почетак рада фијакера  је 9,00 часова, а крај рада фијакера је 17,00 часова, сваког дана." 

 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 Након дискусије Војислава Вујића, који је рекао да ће Одб.група ЈС  гласати  за ову одлуку, за 

предлог одлуке са предлогом Општинског већа у којем је садржан и предлог Бањског одбора,  са 22 

гласа ''за'' и 1 уздржаним гласом  је донета 

О Д Л У К А 

О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
  

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је приликом гласања био уздржан. 
 

ШЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора као и  Општинског већа,  да се усвоји ова 

одлука. 



 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 Нaкoн дискусиja Рoдoљуба Џамића и Војислав Вујића, који је рекао да ће Одб.група ЈС бити 

уздржана приликом гласања, са 18 гласова ''за'', 4 гласа ''уздржана и 1 гласом ''против'', донета је  
 

О Д Л У К А 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ ПАРКОВА, 

ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 
  

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је приликом гласања био против предлога одлуке. 
 

СЕДМА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, који је предложио да се усвоји ова 

одлука, стим да да се у члану 11. дода нови став који гласи: „Уколико друго лице (правно лице или 

предузетник) жели да закупи површину јавне намене за коју претходно није измерено потраживање 

пооснову закупа, мора до 5. у месецу платити закупнину за текући месец и положити депозит у висини 

једне месечне закупнине.Уколико се не изврши плаћање месечне закупнине до 5. у месецу, надлежни 

орган активираће депозит и издати налог за уклањање монтажног објекта“,  као и  Општинског већа,  да 

се усвоји ова одлука. 

 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, који је рекао да ће Одб.група ЈС гласати за ову 

одлуку и  Радоје Симић. 
  

 Како је 13 сати, председник СО је рекао да ће редовна пауза у раду бити у 13,15 сати. 

 За предлог одлуке, са предлогом Бањског одбора, гласао је 21 одборник и 1 одборник био 

против, па је донета  

ОДЛУКА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА 
 

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је приликом гласања био против предлога одлуке. 
 

ОСМА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, Одбора за административно 

мандатна питања и нормативну делатност, као и  Општинског већа да се усвоји ова одлука. 

Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 

У дискусији поводом ове тачке дн.реда, Војислав Вујић је поставио одборничко питање колико 

је наплаћено казни оним лицима која то раде на местима на које то није предвиђено у 2016.години. 

Радоје Симић је рекао да прописивање прекршајних казни у максималном износу представља 

удар на грађане, већ предлаже да се предвиде у минималним износима, и затражио да  његово мишљење 

уђе у записник. 

 За предлог одлуке је гласало 16 одборника, 1 одборник је био ''против'' и 4 одборника уздржана, 

па је Скупштина донела  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ 
 

 Председник СО је дао паузу у раду Скупштине, која је трајала од 13,10 до 13,40 сати. 

Пре преласка на ову тачку дн.реда, утврђено је да седници присуствује 19 одборника. 
 

ДЕВЕТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора да се усвоји ова одлука,  с тим да се у  

члану 3. након речи „радње“ избрише преостали текст и дода нови текст „у складу са Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама“, као и  Општинског већа,  да се усвоји ова одлука. 

 Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке. 



 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Дејан Лучић, Родољуб Џамић и Славиша Пауновић 

који је одговарао на постављена питања, након чега је за предлог одлуке са предлогом Бањског одбора, 

гласало 18 одборника, а  3 одборника су била уздржана , па је донета 
 

О Д Л У КА 

О ОТПОЧИЊАЊУ ПОСТУПКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ  

ШТЕДЉИВИМ „ЛЕД“ СВЕТИЉКАМА У ЗОНИ УЛИЦА, ПАРКОВА, ШЕТАЛИШТА,  

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И СПОЉАШЊЕ ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЕТЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА У 

НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА У ЦИЉУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

ДЕСЕТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се усвоји 

ова одлука и распише јавни конкурс за именовање директора  ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа''. 

Како дискусије није било, за предлог одлуке и јавни конкурс гласало је 18 одборника, а 3 

одборника била уздржана, па су донета акта: 
 

ОДЛУКА 

О СПРОВОЂЕЊУ  ЈАВНОГ КОНКУРСА  ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ''БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА'' ВРЊАЧКА БАЊА 

и 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања 
 

ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се 

усвоји  одлука о прибављању  кп.бр.1048/12 КО Ново Село у јавну својину општине Врњачка Бања. 

 Радоје Симић је рекао да би поставио питање општинском правобраниоцу, али да се тренутно не 

налази у Скупштинској сали. 

 Председник СО је дао паузу у раду, од 13,55 до 14,00 сати, када је на седницу СО дошла 

Владислава Ратковић, зам.општинског правобраниоца. 

 Славиша Пауновић ј образложио ову одлуку, након чега је са 17 гласова ''за'', донета  
 

О Д Л У К А 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

ДВАНЕСТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се 

усвоји  одлука о прибављању непокретности, кп.бр.392/76 КО Врњачка Бања  у јавну својину општине 

Врњачка Бања. 

Како није било дискусије, за предлог одлуке је гласало 17 одборника, па донета  
 

О Д Л У К А 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је приликом гласања био за  предлог одлуке. 

 
ТРИНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, који је предложио да се усвоји 

одлука, а у вез предлога закључка да се исти усвоји, с тиме да се након речи „Бања“ дода текст „уз 



обавезу писменог извештавања Скупштине општине на првој наредној седници, “као и  Општинског 

већа,  да се усвоји ова  одлука и закључак  

Како није било дискусије, за предлог одлуке са предлогом Бањског одбора  је гласало 17 

одборника, па су донета акта:  

О Д Л У К А  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И 

УДРУЖЕЊА ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА „АГРО БИЗНИС ИНКУБАТОР – СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ МЛАДИХ“ 
 

и 

ЗАКЉУЧАК 

Скупштина општине Врњачка Бања, на основу чл.  36. став 24.  и чл. 106 .Статута општине 

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

Скупштина општине у складу са законом одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, 

удружењима, невладиним организацијама и да органи Општине могу сарађивати са невладиним 

организацијама, хуманитарним и другим организацијама у интересу Општине и њених грађана – 

овлашћује 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. 
 

ЧЕТРНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора,  Одбора за административно 

мандатна питања и нормативну делатност, који је предложио да се донесе ово Аутентично тумачење,  

као у предложеном тексту, с тим да се у тачки V, после болдираног текста: ''то исту треба тумачити на 

начин да Одбор за административно мандатна питања и нормативна акта'', брише текст: ''који 

превасходно има функцију да'', а остали текст се наставља до краја реченице, као и  Општинског већа,  

да се усвоји ово Аутентично тумачење. 

 Родољуб Џамић, председник  Одбора за административно мандатна питања и нормативну 

делатност је известио о овом акту. 

Како дискусије није било, за предлог акта са предлогом председник  Одбора за административно 

мандатна питања и нормативну делатност гласало је 16 одборника, па је донето  
 

АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ОДРЕДБЕ  ЧЛАНА  41.ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА   (''Сл.лист 

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

ПЕТНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, који предлаже Скупштини општине 

да усвоји Анализу пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања, чији 

је оснивач општина Врњачка Бања на које се примењује Закон о јавним предузећима, за период 

1.1.2016.-31.12.2016.године, бр.400-513/17 од 27.2.2017.године, који је  сачинио је Тим за праћење 

реализације годишњег односно тромесечног програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач 

Скупштина општине Врњачка Бања, образован Одлуком о одређивању надлежног органа за праћење 

реализације годишњег односно тромесечног програма пословања јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина општине Врњачка Бања и овај акт достави надлежном министарству, као и предлогу 

Општинског већа да се у своји овај Извештај. 

Зоран Дунић је известио о овом Извештају. 

У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Радоје Симић, Иван Џатић и Родољуб Џамић. 

За предлог Бањског одбора и Општинског већа гласало је 20 одборника, 2 одборника су била 

против, па је донето  

Р Е Ш Е Њ Е 

1. Усваја се Анализа пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика 

организовања, чији је оснивач општина Врњачка Бања на које се примењује Закон о јавним предузећима, 

за период 1.1.2016.-31.12.2016.године, бр.400-513/17 од 27.2.2017.године. 



Анализу из става 1. ове тачке,  сачинио је Тим за праћење реализације годишњег односно 

тромесечног програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Врњачка Бања, 

образован Одлуком о одређивању надлежног органа за праћење реализације годишњег односно 

тромесечног програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.18/16). 

2.  Ово решење са Анализом пословања из тачке 1.овог решења, доставља се Министарству 

привреде, сагласно чл.64.ст.3. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр. 15/16). 
  

ШЕСНЕСТА  ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се да 

сагласност на овај програм и Ценовник. 

Како дискусије није било, за давање сагласности на Програм пословања ЈП ''Бели извор'', гласало 

је 16 одборника, а 1 одборник био против, па је донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Даје се  сагласност на  Програм пословања  ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели извор'' 

за 2017.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП  ''Бели извор'', одлуком бр.01-729/1  од 24.2.2017. год.  

 Даје се сагласност и на Програм пословања ДОО ''Врући извори'' Грачац за 2017.годину, које је 

ЈП ''Бели извор'' основало одлуком бр.01-4408 од 11.9.2013.године, за обављање комуналних делатности 

на сеоском подручју општине Врњачка Бања, а који је саставни део Програма из става 1. тачке 1. овог 

решења, и који је усвојио Надзорни одбор ЈП  ''Бели извор'', који врши функцију Скупштину друштва, 

одлуком бр.31/17  од 24.2.2017. године.  
 

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је приликом гласања био против  предлога решења. 
 

За Ценовник ЈП ''Бели извор'', гласало је 14 одборника, а 1 одборник био уздржан, па је 

Скупштина донела  

Р Е Ш Е Њ Е  

1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних производа и услуга  ЈП ''Бели извор'' Врњачка 

Бања, усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа ''Бели извор'' бр.745  од 24.2.2017.године. 

  2. Саставни део овог решења је Ценовник и   одлука из тачке 1. овог решења. 
 

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да је приликом гласања био уздржан. 
 

СЕДАМНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се усвоји 

ова  одлука. 

 Како дискусије није било, са 15 гласова ''за'', донета је  
 

Одлука 

о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Врњачка Бања  за 2017. годину 
 

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да није гласао. 
 

ОСАМНЕСТА ТАЧКА 

Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се усвоји 

ова  одлука. 

Како дискусије није било, пре гласања је утврђено да кворум чини 22 одборника, након чега је 

једногласно доната   

    О Д Л У К А 

о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II реда за 2017. годину 
 

 

 

 



ДЕВЕТНЕСТА ТАЧКА 

 Председник СО је известио о предлозима Бањског одбора, као и  Општинског већа,  да се усвоји 

овај Извештај, при чему је истакао да се известилац; Александар Јефтић, јавио да не може присуствовати 

седници. 

 Радоје Симић је затражио се ова тачка одложи, обзиром да има питања за известиоца. 

 Председник општине, као председник Општинског већа-предлагача, је сагласан да се одложи ова 

тачка, одн.повуче са ове седнице. 
 

 Председник СО је дао паузу у раду, која је трајала од 14,50 до 15,00 сати. 

 Пре преласка на следећу тачку, утврђено је да седници присуствује 21 одборник. 
 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА-избор и именовања 
 

А) Дане Станојчић, зам.председника СО је известио да је у складу са чл.48 Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.16/15), спроведен је поступак за разрешење директора ЈП  ''Нови Аутопревоз'', да је 

Општинска управа, као надлежни орган  поднела предлог за разрешење директора овог предузећа, и 

исти доставила директору на изјашњење, који се у року прописаним законом (20 дана) изјаснио о 

предлогу, на основу чега је  Општинска управа  предложила Скупштини општини доношење решења о 

разрешењу директора, који предлог решења је достављен одборницима. 

 У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Бобан Ђуровић, Дане Станојчић, Радоје Симић и 

Родољуб Џамић. 

 Пре гласања је утврђено да седници присуствује 20 одборника. 

 За предлог решења, са образложењем  је гласало 16 одборника, а 4 одборника је било ''против'', 

па је донето 

Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешава се Славољуб  Петровић, дужности директора ''Нови Aутопревоз'' Врњачка Бања, пре 

истека периода  на који је именован, због утврђених чињеница и околности из чл.49.став 1 тачка 3. Закона о 

јавним предузећима, односно због нестручног и несавесног обављања дужности директора. 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се  у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

 Затим је зам.председника СО известио да је Иван Дуњић, вд директора ЈП ''Бели извор'' поднео 

оставку, па је разрешење гласало 18 одборника и 1 одборник био против, па је донето  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешава се Иван Дуњић,  дужности ВД директораа Јавног предузећа за обављање комуналних 

делатности  ''Бели извор'' Врњачка Бања, на лични захтев. 
 

Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да je приликoм глaсaњa биo  против. 
 

 Дане Станојчић је известио о предлогу да се за вд директора ЈП ''Нови Аутопревоз'' именује 

Иван Дуњић, дипл.економиста. 

 За предлог је гласало 18 одборника, па је донето 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Именује се Иван Дуњић, дипл.економиста, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања. 

 Именовани ће дужност ВД директора Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе 

''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, вршити најдуже до 1 године, односно до именовања директора по 

расписаном јавном конкурсу. 
 

 Радоје Симић је затражио да се у записник унесе да je приликoм глaсaњa биo  за предлог. 
 

Б) Дане Станојчић је упознао присутне да је Ненад Јокић, поднео оставку на дужност председника 

Надзорног одбора ЈП ''Нови Аутопревоз, па је за разрешење гласало 18 одборника, а за предлог да се 

именује Јелена Михајловић, дипл.екон. гласало је 16 одборника и 1 одборник био против. 



 У наставку седнице, Дане Станојчић је истакао да је дошло до грешке у предлагању, одн.да се 

ради о Јелени Чолић, па се приступило гласању, за предлог је гласало 16 одборника, па је донето  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешава  се Ненад Јокић, дужности председника у Надзорном одбору у  Јавном предузећу за 

превоз путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, на лични захтев. 

Именује се Јелена Чолић, дипл.економиста, за председника у Надзорном одбору  Јавног 

предузећа за превоз путника и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања, испред локалне 

самоуправе. 
 

В)  Зам.председника СО је известио о предлогу да се за вд директора ЈП ''Бели извор'', именује Ненад 

Јокић, дипл.агроном. 

 Радоје Симић је упитао да ли предложени кандидат испуњава услове, прописане законом и 

актима општине. 

 Зам.председника СО је дао паузу у раду, да би секретар извршио проверу у вези постављеног 

питања, која је трајала од 16,00 до 16,15 сати. 

 Саша Радисављевић, секретар СО је, након извршених провера у документацији коју поседује 

овај орган, као и у непосредном контакту са именованим, рекао да испуњава услове, па је за предлог 

гласало 16 одборника и донето 

Р Е Ш Е Њ Е 

Именује се Ненад Јокић, дипл.агроном, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

обављање комуналних делатности  ''Бели извор'' Врњачка Бања. 

 Именовани ће дужност ВД директора Јавног предузећа за обављање комуналних делатности  

''Бели извор'' Врњачка Бања, вршити најдуже до 1 године, односно до именовања директора по 

расписаном јавном конкурсу. 
 

Г) Дане Станојчић је известио да  Школском  одбору УТШ истиче мандат, па је за разрешење гласало 15 

одборника и 2 одборника била против, па је донето  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Разрешавају  се чланови  Школског одбора Угоститељско туристичке школе са домом 

ученика Врњачка Бања, због истека мандата,  и то: 

 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Биљана Кљајић, наставник куварства, 

2. Славица Рсовац, наставник информатике и 

3. Данијела Васовић, наставник српског језика. 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 

1. Даница Гочанин, 

2. Лидија Бербер и 

3. Љубиша Ћенадић. 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Мирољуб Стојковић 

2. Данило Станковић и 

3. Никола Џамић.  
 

 За предлог за именовање Школског одбора УТШ, гласало је 17 одборника, па је донето  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

Именују се чланови  Школског одбора Угоститељско туристичке школе са домом ученика 

Врњачка Бања, и то: 

 ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ  

1. Eмилиja Кoсoвaц, нaстaвник хeмиje 

2. Данијела Протић, наставник математике 

3. Далибор Миодраговић, наставник услуживања са практичном наставом. 

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА 

1. Лидија Бербер 



2. Ћенадић Љубиша 

3. Даница Гочанин. 

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Мирољуб Стојковић 

2. Данило Станковић и 

3. Никола Џамић.  

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'', а 

примењује се од 13.4.2017.године. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА-Одборничка питања 

 Родољуб Џамић је поставио питање у вези продаје материјала –''гвожђа'' са срушеног објекта, и 

сматра да је најбоље да се прода једном купцу, а за добијена средства да се финансирају удружења  или 

на други начин иста утроше. 

 Такође је истакао да је упућен пројекат за летњу школу архитектуре на Гочу, рађен са 

проф.Драшковићем са Арх.факултета, у којем би учешће узело 10-ак студената и упитао да ли је исти 

прослеђен надлежном органу општине, а програмске активноси на овом пројекту би се објављивале и у 

средствима информисања. 

 Дане Станојчић је одговорио да је овај пројекат стигао Председнику општине, као и да ће се 

утврдити шта је потребно предузети ради реализације и начина организовања ове ''летње школе''. 

 Славиша Пауновић је у вези првог питања Родољуба Џамића рекао да су спроведени сви  

поступци у складу са законом од стране Општинске управе да би био расписан оглас,  као и да је 

формирана комисија од 5 чланова, сви запослени у Општинској стамбеној агенцији, те да Комисија није 

завршила и доставила предлог за предузимање даљих радњи у овом поступку. 

 Радоје Симић се обратио председнику Комисије, Родољубу Џамићу и упитао у вези тачке 

дн.реда на претходној седници која се односила на заштиту минералних и тер.минералних извора и 

излагања проф. Горана Рашуле и загађења изворишта  због разлога које је истакао у својој дискусији, па 

је упитао шта ће Комисија предузети о томе шта је том приликом речено. 

 Родољуб Џамић је рекао да ће се Комисија састати током ове недеље, да су већ одређени 

направљени помаци,  да је у договору са Председником општине у рад Комисије укључен и 

дипл.хидрогеолог, а резултат њеног рада је активирање старог извора ''Снежник'', те да ће ова Комисија 

предузети све активности и мере на формирању базе података и поновио да је добијена сагласност од 

Специјалне болнице ''Меркур'' за бушотину на локацији ''Бели извор''. 

 

Како других питања и предлога није било,  седница је завршена у 20,30 сати 

 

Записник обрадила, 

Зам.секретара СО 

Гајшек Олгица              ПРЕДСЕДНИК СО  

                       Иван Радовић 

 

 

 


