ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са 11.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања, која је одржана дана 5.9.2017. 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 21 одборник, и
то: Иван Радовић, Миљко Арсић, Јелена Дишовић Ђукић, Дане Станојчић, Предраг Џамић, Весна
Милићевић, Милан Плањанин, Драгољуб Богдановић, Мирослав Веселиновић, Ненад Николић, Тодор
Мијатовић, Срђан Удовичић, Весна Бурмазовић, Јордан Пецић, Андрија Боћанин, Дејан Лучић, Родољуб
Џамић, Ђорђе Петровић, Радоје Симић, Зоран Сеизовић и Матеја Мијатовић.
Марина Ђорђевић, присутна је од 10,15 сати, Владан Јоцић је присутан од 10,45 и Војислав
Вујић од 12,10 сати, када је присутно 24 одборника.
Одсутна је Наташа Перовић.
Иван Радовић је известио о томе која су лица позвана да присуствују седници и нагласио да
седницу преноси Врњачка РТВ.
За Извод из запсиника са 10. редовне седнице СО, одржане 29.6.2017.године, гласало је 19
одборника и 1 одборник био уздржан, па је исти усвојен.
Председник СО је известио да је Општинско веће поднело захтев за сазивање седнице
Скупштине општине Врњачка Бања по хитном поступку са тачком:
1. Одлука o изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
Предлог Општинског већа је прихваћен једногласно, с тим ће се ова тачка разматрати као
подтачка у тачки 12. Одлука о улагању непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања у
основни капитал Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка
Бања.
За предлог дневног реда, са прихваћеним предлогом који се разматра по хитном поступку на
овој седници, гласало је 20 одборника, па је Скупштина утврдила следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Извештај о остварењу прихода и расхода буџета општине Врњачка Бања у периоду 01.01.2017.30.06.2017.године
2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о претварању (конверзији) потраживања насталих по основу
јавних прихода од акционарског друштва за технолошко-металуршку обраду ППТ-ТМО а.д. Трстеник у
основни капитал овог привредног друштва
3. Одлука о прибављању грађевинског земљишта у обухвату трасе ул.Живојина Мишића у Врњачкој Бањи у
јавну својину општине Врњачка Бања
4. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавну својину општине Врњачка Бања непосредном
погодбом
5. Одлука о оутђењу непокретности из јавне својине општине Врњачка Бања
6. Одлука о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за трајно
стамбено решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним стамбеним
програмом на к.п. број 248/4, 248/5 и 248/12 КО Врњачка Бања
7. Одлука о максималном броју запослених у сваком организационом облику система локалне
самоуправе-општине Врњачка Бања у 2017.години
8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Врњачка Бања
9. Oдлука о изради измена и допуна плана Генералне регулације Врњачке Бање
10.Одлука о изради Плана детаљне регулације стамбеног насеља у Липови-СТ3
11. Одлука о изменама и допунама Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката и
опреме на територији општине Врњачка Бања
12.- Одлука о улагању непокретности у јавној својини општине Врњачка Бања у основни капитал
Јавног предузећа за превоз путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања
- Одлука o изменама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за превоз
путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања

13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на терирорији општине Врњачка Бања
14. Закључак у вези Мишљења Комисије за планове Врњачка Бања у односу на кп.бр. 844 К.О.
Врњачка Бања
15.-Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања за
2016.годину
- Извештаје независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за 2016.годину
- Разматрање Oдлуке Надзорног одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' о расподели добити
16.-Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Бели извор“ Врњачка
Бања за 2016.годину
- Извештаје независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за 2016.годину
- Давање сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' о покрићу губитака
17.-Извештај о пословању Јавног предузећа за газдовање зштитним шумама „Шуме-Гоч“ Врњачка Бања за
2016.годину
- Извештаје независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за 2016.годину
- Разматрање Oдлуке Надзорног одбора ЈП ''Шуме-Гоч'' о расподели добити
18. Измене и допуне Финансијског плана и Програма рада Културног центра за 2017.годину
19. Извештај установе Народна библиотека ''Др Душан Радић'' о исплати зарада бившем директору
20. Извештај Установе Спортски центар о спроведеном поступку давања у закуп пословних просторија
на Олимпијском базену
21. Шестомесечни извештај Комисије за праћење количине, састава и коришћења природног лековитог
фактора у Врњачкој Бањи
22. Одлука о образовању Комисије за планове општине Врњачка Бања
23. Иницијатива потпредседника Владе РС и министра унутрашњих послова, др Небојше Стефановића
за давање назива улице по настрадалом припаднику Жандармерије, Стевана Синђелића
24. Избор и именовња
А)- Именовање директора Општинске стамбене агенције по конкурсу
-Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора Општинске стамбене агенције, због именовања
директора
Б)- Решење о именовању директора ЈП „Борјак“ по конкурсу
- Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора ЈП ''Борјак'', због именовања директора
В)- Решење о именовању директора ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' по конкурсу
- Закључак о констатацији престанка мандата ВД директора ЈП ''Шуме-Гоч'', због именовања директора
Г) -Оставка Маје Јанковић на дужност вд директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
Д) Решење у вези јавног конкурса за именовање директора Народне библиотеке ''Др.Душан Радић''
Ђ) Оставка Емине Мартиновић на дужност члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
- именовање члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'', испред запослених
25 Одборничка питања и одговори
ПРВА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и Општинског већа
да се усвоји овај извештај.
Након дискусије Радоја Симића, за усвајање извештаја, гласало је 20 одборника и одборник био
''против'', па је донето
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за
период 1.1.2017.-30.6.2017.године, који је у складу са чл.76.ст.1. Закона о буџетском систему
(''Сл.гласник РС'', бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15 и 99/16), организациона јединица Општинске управе надлежна за послове финансија доставила
Општинском већу, које је сагласно ст.3. наведене одредбе закона, овај извештај усвојило у Извештају
бр.400-1499/17 од 1.8.2017.године и доставило Скупштини општине.

Након усвајања извештаја, Радоје Симић је говорио о кп.бр.710 КО Врњачка Бања, а у дискусији
су учествовали: Иван Радовић, Славица Станковић и Радоје Симић, поставио је одборничко питање
Општинскoм правобрaниоцу да му одговори да ли је кп.бр. 710 КО Врњачка Бања, укњижена у
власништво општине Врњачка Бања код Републичког геодетског завода, ко наплаћује закуп за монтажне
објекте на тој парцели и у ком износу, као и начелнику општинске управе, поставио исто питање.
Иван Радовић, председник СО рекао да се достави писани одговор на постављена питања.
ДРУГА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и Општинског већа да
се усвоји ова одлука.
Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије је известио о овом предлогу.
У дикусији су учествовали: Зоран Сеизовић, Ненад Николић, Радоје Симић, Славица Станковић,
Родољуб Џамић, а на питања је одговарао известилац.
У оквиру ове тачке, Ненад Николић је поставио одборничко питање о томе колико је месечни
приход општине од пореза на зараде од предузећа која послују у саставу Холдинга „Прва петолетка“
Трстеник и да ли у последње четири године постоје нека дуговања, с тим да се питање односи само на
делове холдинга над којима није покренут стечајни поступак.
За предлог одлуке, гласало је 19 одборника и 1 одборник био ''против'', па донета
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕТВАРАЊУ (КОНВЕРЗИЈИ) ПОТРАЖИВАЊА
НАСТАЛИХ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОД
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКУ ОБРАДУ
ППТ-ТМО АД ТРСТЕНИК У ОСНОВНИ КАПИТАЛ ОВОГ ПРИВРДНОГ ДРУШТВА
ТРЕЋА ТАЧКА
Дане Станојчић, заменик председника СО је ставио на расправу предлог ове одлуке.
Како дискусије није било, са 19 гласова ''за'', донета је
ОДЛУКА
О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ТРАСЕ УЛИЦЕ ЖИВОЈИНА
МИШИЋА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЧЕТВРТА ТАЧКА
Дане Станојчић, заменик председника СО је ставио на расправу предлог ове одлуке.
Како дискусије није било, са 19 гласова ''за'', донета је
ОДЛУКА
О ПРИБАВЉАЊУ И ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ПЕТА ТАЧКА
Заменик председника СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања и
нормативна акта, као и Општинског већа да се усвоји ова одлука.
Славиша Пауновић, начелник Општинске управе је известио о преддлогу одлуке.
Након дискусије Родољуба Џамића и Данета Станојчића, са 17 гласова ''за'', донета је
ОДЛУКА
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ШЕСТА ТАЧКА
Дане Станојчић, заменик председника СО је ставио на расправу предлог ове одлуке.
Саша Радисављевић, секретар СО и члан Комисије је известио о предлогу ове одлуке
Након дискусије Радоја Симића, са 17 гласова ''за'', донета је

ОДЛУКА
о умањењу доприноса за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката за трајно стамбено
решење најугроженијих избеглица из категорија утврђених Регионалним стамбеним програмом на
к.п. број 248/4, 248/5 и 248/12 КО Врњачка Бања
СЕДМА ТАЧКА
Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије је известио о овом предлогу.
У дикусији су учествовали: Родољуб Џамић, Зоран Сеизовић, Радоје Симић.
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се усвоји ова одлука, с
тим да се изврши корекција техничке грешке тако што се у члану 3 у колони максимални број запослених код
Установе Туристичка организација уместо броја „7“ упише број „9“, а код ЈП „Бели извор“ уместо броја „9“
упише број „7“.
За предлог одлуке са предлогом Општинског већа, гласало је 19 одборника, па донета
ОДЛУКА
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНИОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
– ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У 2017.ГОДИНИ
ОСМА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Одбора за административно мандатна питања и нормативна
акта, као и Општинског већа да се усвоји ова одлука.
Како дискусије није било, са 19 гласова ''за'', донета је
ОДЛУКА
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ДЕВЕТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и Општинског већа да
се усвоји ова одлука.
Након дискусије Зорана Сеизовића, једногласно је донета
ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
ДЕСЕТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и Општинског већа да
се усвоји ова одлука.
Славиша Пауновић је известио о обухвату овог планског акта и разлозима за доношење.
Како дискусије није било, једногласно је донета
ОДЛУКА
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА У ЛИПОВИ - СТ3
ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа, као Бањског одбора, да се
усвоји ова одлука, с тим да је Бањски одбор предложио
-да се у чл.1. ставу 1. у делу: ''сада гласи'', број ''20'', замени са бројем ''21'', а ред.бр.''Т1-Т20'', замени
у ред.бр.''Т1-Т21'',
- да се у чл.11. Монтажни садржаји за продају кокица, кестена-кукуруза и шећерне вуне, у ставу 1.
алинеја 6. која гласи: ''локација ''Променада 1.'' (Гоч), поред ароније -1 место, означено као К6 у графичком
прилогу, сада гласи: ''локација ''Променада 1.'' (Гоч) -1 место, означено као К6 у графичком прилогу.
Након дискусије Родољуба Џамића и Радоја Симића, за предлог Бањског одбора гласало је 19
одборника.
За предлог одлуке са предлогом Бањског одбора, гласало је 19 одборника и 1 одборник био ''против'', па
је донета

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
МОНТАЖНИХОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ДВАНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и Општинског већа да
се усвоји ова одлука.
Како дискусије није било, једногласно је донета
ОДЛУКА
О УЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У
ОСНОВНИ КАПИТАЛ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ
''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' ВРЊАЧКА БАЊА
Под овом тачком је разматран и предлог одлуке, увршћен у дн.ред по захтеву за сазивање седнице по
хитном поступку, па је председник СО известио о предлогу Општинског већа да се иста усвоји.
Како дискусије није било, једногласно је донета
ОДЛУКА
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ''
ВРЊАЧКА БАЊА
ТРИНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио да се разматра нацрт ове Одлуке, који је достављен
одборницима на седници, као и да је Општинско веће предложило да се усвоји ова одлука, с тим да се у чл.5. и
чл.7. износи линеарно смањују на 60% од предложених износа.
Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности је упознао
присутне са предлогом одлуке.
На питања Радоја Симића, одговарао је известилац, након чега је за предлог одлуке са предлогом
Општинског већа гласало 19 одборника и донета
ОДЛУКА
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЧЕТРНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Бањског одбора, као и Општинског већа да
се усвоји овај закључак.
Како дискусије није било, са 19 гласова ''за'' је донет
ЗАКЉУЧАК
1. У поступку разматрања Мишљења Комисије за планове бр.350-68/17 од 16.8.2017.године, у
односу на к.п.бр. 844 К.О. Врњачка Бања, Скупштина општине је стала на становиште, да приликом
израде коначне верзије Плана генералне регулације Врњачке Бање у текстуалном и графичким прилозима,
прихваћена примедба којом се на предметној парцели планира зона апартмана и пансиона, али да је због
неаужурних подлога и не узимајући у обзир конфигурацију терена уместо зоне АП1, планирана зона АП2,
па Скупштина општине прихвата став Комисије за планове из наведеног Мишљења да је дошло до уочене
грешке, па се на предметну парцелу имају примењивати параматри зоне-Апартмани и пансиони 1, с тим
да се ПРИЛОГ-Регулација допуни недостајућим грађевинским линијама, а у ПРИЛОГУ-Примена плана, да
се за предметну локацију уведе обавеза израде урбанистичког пројекта.
2. Обавезује се обрађивач плана-Општинска стамбена агенција Врњачка Бања да изврши исправку
на начин описан у тачки 1.овог закључка, у Текстуалном и Графичком прилогу Плана генералне
регулације и исправљена документа достави надлежној организационој јединици Општинске управе и
Скупштини општине, као доносиоцу планског акта.

ПЕТНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се усвоји овај извештај,
као и предлог Бањског одбора,
-Да усвоји Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка
Бања за 2016.годину
-Да се упозна Извештајем независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за
2016.годину, сагласно чл.65. Закона о јавним предузећима
- Да се Скупштина општине упозна са Oдлуком Надзорног одбора ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' о
расподели добити, с тим да се прихвати предлог закључка да Надзорни одбор поступи у складу са чл.3.
Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.7/17), а у складу са чл.58. став 2. Закона о јавним предузећима, предвиђено да су јавна предузећа дужна
да 50% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања
до краја 2017.године.
Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности је известио о делу
извештаја који је овај Одсек коментарисао у свом Мишљењу.
У дискусији су учествовали: Родољуб Џамић, Радоје Симић, Милан Плањанин, Војислав Вујић, а
Небојша Ристић, директор ЈП је одговарао на питања из дискусије.
Гласало се о предлозима аката, који су садржани и у предлогу Бањског одбора, па су једногласно
донети:

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о пословању ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 2016.годину,
који је усвојио Надзорни одбор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' одлуком бр.1624/1/2017 од 30.6.2017.
године.
ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине је упозната са Извештајем независног ревизора о обављеној ревизији
финансијских извештаја ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' за 2016.годину.
и
ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине Врњчка Бања је упозната са Одлуком Надзорног одбора одбора ЈКП ''Бањско
зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања о расподели добити исказаном у финансијском извештају за 2016.г, који
је усвојио Надзорни одбор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа'' одлуком бр.1600/2017 од 26.6.2017.године,
којом се добит у износу од 574.000,00 динара распоређује на нераспоређен добитак текуће године.
Како је чл.3. Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.7/17), а у складу са чл.58. став 2. Закона о јавним предузећима, предвиђено да су јавна
предузећа дужна да 50% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет
Општине Врњачка Бања до краја 2017.године, то се задужује Надзорни одбор овог предузећа да у најкраћем
року донесе одговарајући акт и поступи по наведеној одредби.
Скупштина општине је на становишту да се искључиво поступањем у складу са ставом 2. овог
закључка, даје сагласност на одлуку о расподели добити.
ШЕСНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се усвоји овај извештај,
као и предлогу Бањског одбора,
- Да усвоји Извештај о пословању Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Бели извор“
Врњачка Бања за 2016.годину
- Да се упозна са Извештајем независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за
2016.годину, сагласно чл.65. Закона о јавним предузећима
- Да Скупштина општине да сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈП ''Бели извор'' о покрићу
губитака.
Након дискусије Родољуба Џамића, гласало се о предлозима аката, који су садржани и у

предлогу Бањског одбора, па су са 18 гласова ''за'', донети:

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања за 2016.годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа одлуком бр. 01-2665/3 од
28.6.2017.године.
ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине је упозната са Финансијским извештајем ЈП за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања за 2016.годину, са Извештајем независног ревизора о обављеној
ревизији финансијског извештаја за 2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа одлуком
бр.01-2665/1 од 28.6.2017.године.
и
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора одбора ЈП за обављање комуналних делатности
''Бели извор'' Врњачка Бања о покрићу губитака исказаном у финансијском извештају за 2016.годину, који
је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Бели извор'' одлуком бр.01-2665/2 од 28.6.2017.године.
Председник СО је дао редовну паузу у раду, која је трајала од 12,55 до 13,40 сати.
Утврђено је да седници присуствује 19 одборника.
СЕДАМНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се усвоји овај извештај,
као и предлогу Бањског одбора,
-Да усвоји Извештај о пословању Јавног предузећа за газдовање зштитним шумама „Шуме-Гоч“
Врњачка Бања за 2016.годину
- Да се упозна са Извештајем независног ревизора о обављеној ревизији финансијског извештаја за
2016.годину, сагласно чл.65. Закона о јавним предузећима
Како је ЈП ''Шуме-Гоч'' је дана 4.9.2017.године, доставило нову одлуку Надзорног одбора о
расподели добити, бр.01-953/1 од 18.8.2017.год., која је усклађена са наведеном одредбом Ребаланса и која
је достављена одборницима пре седнице, предлаже се разматрање ове одлуке и давање сагласности на исту.
Након дискусије Родољуба Џамића, гласало се о предлозима аката, који су садржани и у предлогу
Бањског одбора, као и предлогу за давање сагласности на одлуку о расподели добити, па су са 19 гласова
''за'', донети:
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о пословању ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања за
2016.годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа одлуком бр. 01-708 од 28.6.2017.године.
ЗАКЉУЧАК
Скупштина општине је упозната са Извештајем независног ревизора о обављеној ревизији
финансијског извештаја ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме –Гоч'' Врњачка Бања за 2016.годину.
и
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора одбора ЈП за газдовање заштитним шумама
''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања о расподели добити исказаном у финансијском извештају за 2016.годину, који
је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Шуме-Гоч'' одлуком бр.01-953/1 од 18.8.2017.године.
ОСАМНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа, као и Бањског одбора да
се да сагласност на измене Програма рада Културног центра.
Како дискусије није било, једногласно је донето
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на измене и допуне Финансијског плана и Програма рада Установе Културни
центар Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор Културног центра одлуком бр.УО-857
од 7.7.2017. године.
ДЕВЕТНЕСТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу
извештај.

Општинског већа, да се усвоји овај

Након дискусије Дејана Лућића, једногласно је донет
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај Установе Народна библиотека ''Др Душан Радић'' о исплати зарада бившем
директору, бр.01-420/2017 од 2.8.2017.године.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу
извештај.
Како дискусије није било, једногласно је донето

Општинског већа, да се усвоји овај

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај Установе Спортски центар о спроведеном поступку давања у закуп пословних
просторија на Олимпијском базену, заведен у писарници Општинске управе под бр.361-11/17 од
7.7.2017.године, са достављеним Мишљењем Општинског правобранилаштва ОП бр.170/17 од
6.7.2017.године.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА
Иван Радовић, председник СО је известио о предлогу Општинског већа, као и Бањског одбора да
се усвоји овај извештај.
Како дискусије није било, једногласно је донет
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Полугодишњи извештај за 2017.годину Комисије за праћење количине, састава и коришћења
природног лековитог фактора о реализованим радовима у домену Програма и мера активности на обезбеђењу
одрживе експлоатације и заштити од загађења ресурса минералних и термоминералних вода општине
Врњачка Бања.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа, као и Бањског одбора да се усвоји ова
одлука, с тим што је прочитао предлог за чланове Комисије, испред локалне самоуправе, обзиром да је
надлежно министарство предложило 2 члана, у следећем: Контиће Драгољуб, председник, Славољуб
Рачић,зам.председника, др Игор Марић, а Марица Мијајловић, Светлана Чеперковић, чланови, испред
министарства и Маја Здравковић, секретар.
Радоје Симић је предложио да се ова тачка разматра након консултација за тачку-Избор и именовања.
Председник СО је прихватио предлог, па је ова тачка настављена након 23. тачке.
У наставку, по овој тачки, Радоје Симић је предложио да се у Комисију за планове именује Марина
Дуњић, досадашњи члан, и образложио предлог.
За предлог Радоја Симића гласало је 3 одборника, 16 одборника било против, па председник СО
констатује да исти није прихваћен.
За предлог одлуке, са предложеним члановима Комисије, гласало је 18 одборника и 1 одборник био
''против'', па је донета
ОДЛУКА
о образовању Комисије за планове општине Врњачка Бања
ДВАДЕСЕТРЕЋА ТАЧКА
Председник СО је истакао да су одборници у вези ове тачке, добили следећа акта: Иницијативу
потпредседника Владе РС и министра унутрашњих послова, др Небојше Стефановића за давање назива
улице по настрадалом припаднику Жандармерије, Стевана Синђелића, Закључак Бањског одбора бр. 9536/17 од 31.8.2017.године, којим је прихваћена иницијатива и предлог закључка са предлогом Одлуке о
утврђивању назива улице у насељеном месту Штулац, Врњачка Бања, као и предлогом Општинског већа да
СО усвоји предложени закључак и утврди предлог Одлуке.
Како дискусије није било, једногласно је донет
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се предлог Бањског одбора Скупштине општине Врњачка Бања, садржана у закључку
бр.9-536/17 од 31.8.2017.године, којим је усвојена иницијатива потпредседника Владе РС и министра

унутрашњих послова, др Небојше Стефановића за давање назива улице по настрадалом припаднику
Жандармерије, Дирекције полиције, Министарства унутрашњих послова РС, Стевана Синђелића, који је од
2011.године радио у Одреду жандармерије у Краљеву, а са породицом живео у Врњачкој Бањи, који је
трагично настрадао 28.августа 2014.године од последица рањавања током извршавања службених задатака
у Копненој зони безбедности на територији општине Куршумлија, где је у селу Роглићи терористичка
група отворила ватру из аутоматског оружја на припаднике Жандармерије.
Прихвата се предлог Бањског одбора да се улица у насељеном месту Штулац-Врњачка Бања, која
нема назив, а почиње од пружног прелаза и рачва се лево до кућа породице Ђорђевић и десно до куће
Момчила Крстића, добије назив –Улица Жандарма Стевана Синђелића, обзиром да је трагично страдали
припадник Одреда Жандармерије у Краљеву, са породицом живео у тој улици.
Како је сагласно чл.93.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон и
101/16-др.закон) потребно да Скупштина општине одлучи о иницијативи о давању назива улице на
описани начин у ставу 1. овог закључка, то је Скупштина прихватила ову иницијативу и утврдила предлог
акта којим се врши утврђивање назива улице као у ставу 2. овог закључка.
Саставни део овог закључка, чини и предлог акта, односно Одлуке о давању назива улице у
насељеном месту Штулац, Врњачка Бања.
Овај закључак са предлогом акта из става 4. овог закључка доставити надлежном министарству,
ради давања претходне сагласности, сагласно одредби чл.93. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', бр.129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон).
Пре преласка на следећу тачку, председник СО је дао паузу у раду седнице, ради консултација, а
пауза је трајала од 14,00 до 14,10 сати.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА-Избор и именовања
А) Председник Скупштине општине известио о предлогу акта којим се констатује престанак
мандата ВД директора ове Агенције, за који предлог је гласало 19 одборника и 1 одборник био против, па
је Скупштина донела
ЗАКЉУЧАК
Констатује се да је Браниславу Бежановићу, престао мандат ВД директора Општинске стамбене
агенције Врњачка Бања, због именовања директора овог предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Председник Скупштине општине је нагласио да је одборницима достављен предлог решења о
именовању директора Општинске стамбене агенције по спроведеном јавном конкурсу, па како дискусије није
било, са 20 гласова ''за'', Скупштина општине је донела
РЕШЕЊЕ
Именује се Бранислав Бежановић, дипл.економиста за директора Општинске стамбене Агенције
Врњачка Бања, на период од 5 година.
Б) Председник Скупштине општине известио о предлогу акта којим се констатује престанак
мандата ВД директора овог предузећа, за који предлог је гласало 17 одборника, па је Скупштина донела
ЗАКЉУЧАК
Констатује се да је Стевану Драшковићу, престао мандат ВД директора Јавног предузећа ''Борјак''
Врњачка Бања, због именовања директора овог предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Председник Скупштине општине је нагласио да је одборницима достављен предлог решења о
именовању директора ЈП ''Борјак'' по спроведеном јавном конкурсу, па како дискусије није било, са 20 гласова
''за'', Скупштина општине је донела
РЕШЕЊЕ
Именује се Стеван Драшковић, проф.физичке културе за директора Јавног предузећа ''Борјак''
Врњачка Бања, на период од 4 године.
В) Председник Скупштине општине известио о предлогу акта којим се констатује престанак
мандата ВД директора овог предузећа, за који предлог је гласало 18 одборника и 1 одборник био ''против'',
па је Скупштина донела

ЗАКЉУЧАК
Констатује се да је Ивици Лазаревићу, престао мандат ВД директора Јавног предузећа за газдовање
заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања, због именовања директора овог предузећа по спроведеном
јавном конкурсу.
Председник Скупштине општине је нагласио да је одборницима достављен предлог решења о
именовању директора ЈП 'Шуме-Гоч'' по спроведеном јавном конкурсу, па како дискусије није било, са 21
гласова ''за'', Скупштина општине је донела
РЕШЕЊЕ
Именује се Ивица Лазаревић, мастер инг.шумарства за директора Јавног предузећа за газдовање
заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања, на период од 4 године.
Г) Председник Скупштине општине је упознао присутне да је Маја Јанковић поднела оставку на
дужност ВД директора Народне библиотеке, па како дискусије није било, за доношење акта којим се
именована разрешава ове дужности гласао је 21 одборник, па је Скупштина општине је донела
РЕШЕЊЕ
Разрешава се Маја Јанковић дужности ВД директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
Врњачка Бања, на лични захтев.
Ово разрешење подлеже сагласности директора Народне библиотеке ''Стефан Прововенчани'' у
Краљеву, сходно чл. 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Сл.гласник РС'',
бр.52/11).
Д) У вези јавног конкурса за именовање директора Народне библиотеке ''Др.Душан Радић'' и
достављене документације од стране Управног одбора ове установеОбразложеног предлога листе
кандидата за избор директора Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' по конкурсу расписаном 31. маја
2017.године, на којој су увршћени кандидати: Дејан Лучић, Горан Атанасковић и Горан Васић, који су
поднели потпуну документацију и који испуњавају услове из конкурса, председник Скупштине општине је
изнео предлог да се са наведене Листе за директора Народне библиотеке именује Дејан Лучић.
У дискусији, поводом овог предлога, су учествовали: Ненад Николић, Родољуб Џамић, Радоје
Симић, Иван Радовић, Војислав Вујић, Иван Џатић, зам.Председника општине, Дане Станојчић и Дејан
Лучић.
За предлог је гласао 21 одборник, а 2 одборника су била ''против'', па је Скупштина донела
РЕШЕЊЕ
Именује се Дејан Лучић, дипл.филозоф из Врњачке Бање, за директора установе Народна
библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, на период од 4 године.
Ово именовање подлеже сагласности директора Народне библиотеке ''Стефан Прововенчани'' у
Краљеву, сходно чл. 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Сл.гласник РС'',
бр.52/11).
Ђ) За разрешење члана Управног одбора Народне библиотеке, због оставке, гласао је 21 одборника, а
предлог за именовање приихваћен је једногласно, па је донето
РЕШЕЊЕ
Разрешава се Емина Мартиновић дужности члана у Управном одбору Народне библиотеке ''Др
Душан Радић'' Врњачка Бања, на лични захтев.
Именује се Маја Јанковић за члана Управног одбора Народне библиотеке ''Др Душан Радић''
Врњачка Бања, испред установе.
25. Одборничка питања и одговори
Родољуб Џамић, уместо одборничког питања упутио је предлог председнику и заменику
председника општине Врњачка Бања, да што хитније упуте допис предузећу „Телеком Србија“ у циљу
побољшања сигнала мобилне телефоније на потесу планине Гоч, а све у сврху туристичког развоја
насељених места на том подручју.Приликом слања дописа нарочито нагласити чињеницу да се на планини

Гоч већ налазе антенски стубови за које је локална самоуправа издавала дозволе за постављање у кратким
роковима.
Зоран Сеизовић је говорио о обележавању 150 година организованог туризма, који се обележава у
2018.години, па у том смислу да се за следећу седницу припреми документ којим ће се ближе дефинисати
активности.
Иван Радовић је одговорио да је Бањски одбор разматрао иницијативу у вези предузимања
активности на обележавању ове значајног јубилеја за Врњачку Бању, при томе да постоје већ одређени
предлози, како у погледу формирања организационих одбора, тако и других активности, о чему ће ова
Скупштина донети одговарајуће одлуке.
Радоје Симић поставио је одборничко питање в.д. директору ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања,
Драгославу Благојевићу, да му одговори да ли је покренут дициплински поступак према запосленику
Пецићу због недоличног понашања према странци, а према пријави саме странке и да ли ће исти бити
кажњен за свој поступак и уколико није покренут, из ког разлога се то одлаже и када ће поступак бити
покренут?
Како других питања и предлога није било, седница је завршена у 15,00 сати
Записник обрадила,
Зам.секретара СО
Гајшек Олгица

ПРЕДСЕДНИК СО
Иван Радовић

