ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са 7.редовне седнице Скупштине општине Врњачка Бања, која је одржана дана 31.1.2017. 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,
Марина Ђорђевић, 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, Матеја Мијатовић, Радоје Симић,
Зоран Сеизовић.
Одсутни су: Предраг Џамић и Ђорђе Петровић.
Иван Радовић је известио о томе која су лица позвана да присуствују седници и нагласио да
седницу преноси Радио Бања 2.
За Извод из запсиника са 6. редовне седнице СО, одржане 22.12.2016.године, гласало је 17
одборника, па је исти усвоје без примедби.
За Извод из запсиника са 1. седнице СО сазване по хитном поступку, одржане 5.1.2017.године,
гласало је 15 одборника, па је исти усвоје без примедби.
Председник СО је известио Скупштину да нису пристигли предлози за допуне дн.реда, с тим
што што је у току седнице 11. тачка-Одлука о усвајању Програма, мера и активности на обезбеђењу
одрживе експлоатације и заштити од загађења ресурса минералних и термалних вода Врњачке Бање
разматрана након 7. тачке.
Дејан Лучић је предложио да се 4. и 5. тачка предлога дн.реда одложе за неку другу седницу,
обзиром да се ради о важним одлукама, које се односе на парковске површине.
Иван Радовић је истакао да се предлози за измене и допуне дн.реда дају у поступку
предвиђеним Пословником..од стране овлашћених предлагача.
Председник СО у складу са чл.78.Пословника СО Врњачка Бања предлажио да се 1. тачка Измена и допуна Одлуке о организацији и раду органа општине Врњачка Бања за време ратног и
ванредног стања, затвори за јавност.
За предлог је гласало 15 одборника, па је донета одлука да се овај део седнице затвори за
јавност.
За предлог дневног реда, гласало је 15 одборника, 4 одборника је било ''против'', па је
Скупштина утврдила
ДНЕВНИ РЕД
1. Измена и допуна Одлуке о организацији и раду органа општине Врњачка Бања за време ратног и
ванредног стања
2. Одлука о именама и допунама Одлуке о доприносу за уређивање грађевинског земљишта
3.Одлука о престанку важења Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка
Бања
4. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на кп.бр.699/2 и 699/3, 699/4, 699/5 КО Врњачка Бања из
јавне својине општине непосредном погодбом предузећу ''Црвена застава'' АД Врњачка Бања
5. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на реалном делу од 806/1053 од кп.бр.699/6 КО Врњачка
Бања из јавне својине општине непосредном погодбом предузећу ''Ирпетрол'' Београд
6. Одлука о отуђењу грађевинског земљишта на кп.бр. 900/3 и кп.бр.900/2 у КО Врњачка Бања из јавне
својине општине непосредном погодбом, ради исправке граница грађевинске парцеле
7. Одлука о прибављању непокретности на кп.бр. 4689/6, у КО Ново Село у јавну својину општине
Врњачка Бања
8.Одлука о прибављању грађевинског земљишта у обухвату трасе улице Живојина Мишића у
Врњачкој Бањи у јавну својину општине Врњачка Бања
9. Одлука о евидентирању међусобних потраживања и дуговања између општине Врњачка Бања, ЈП
''Бели изовр'' и ЈП ''Борјак''

10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о проглашењу шума за заштитне шуме
11.Одлука о усвајању Програма, мера и активности на обезбеђењу одрживе експлоатације и заштити
од загађења ресурса минералних и термалних вода Врњачке Бање
12. Закључак о давању овлашћења Председнику општине за покретање поступка располагања
кат.парцелама које се воде као путно земљиште, а по намени су грађевинско земљиште
13. Давање сагласности на Измене и допуне Плана и програма пословања Установе Културни центар за
2016.годину
14.- Давање сагласности на VI измену финансијског плана Установе Туристучке организације Врњачка
Бања за 2016.годину
- Давање сагласности на V измену плана опште туристичке пропаганде Установе Туристучке
организације Врњачка Бања за 2016.годину
15. Давање сагласности на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом
''Регион Краљево'' доо, о избору председника Скупштине Друштва
16.Програм заштите за поједине категорије становништва на подручју општине Врњачка Бања за
2017.годину
17. Давање сагласности на Статут ЈП за обављање комуналних делатности ''Бели извор''
18.- Програм пословања ЈП ''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2017. годину
- Ценовник комуналних производа и услуга ЈП ''Белимарковац''
19. Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' за 2017.годину
20. Програм пословања ЈП ''Борјак'' за 2017.годину
21. Програм пословања ЈКП ''Зеленило и чистоћа'' за 2017.годину
22. Програм пословања Јавног предузећа „Нови Аутопревоз“ за 2017.годину
23. -Програм пословања Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања за 2017.г.
- Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и
улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине Врњачка Бања за 2017.годину
24.Програм пословања Предшколске установе ''Радост'' Врњачка Бања за 2017.годину
25.Програм пословања Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' за 2017.годину
26. Програм пословања Центра за социјални рад за 2017.годину
27. Програм рада Установе Спортски центар Врњачка Бања за 2017.годину
28. План и програм пословања са програмом опште туристичке пропаганде Установе Туристичка
организација Врњачка Бања за 2017.годину
29. План пословања Установе Културни центар Врњачка Бања за 2017.годину
30. Избор и именовња
А) –Предлог решења о утврђивању предлога министру пољопривреде и заштите животне средине за:
- разрешење и
- именовање чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање
земљишта
Б) Оставка Зоран Рсовца на дужност члана Надзорног одбора ЈП ''Борјак'', испред запослених
В) -Разрешење Аклександра Миљаковића дужности члана Скупштине Регионалне Агенције за просторни и
економски развој Рашког и Моравичког округа, због истека мандата
-именовање члана Скупштине Регионалне Агенције за просторни и економски развој Рашког и
Моравичког округа
31. Одборничка питања и одговори
ПРВА ТАЧКА
Пре преласка на ову тачку, председник СО је сходно донетој одлуци да се иста затвори за
јавност, нагласио која лица могу да остану на седници, а остали су напустили седницу и прекинут је
директан пренос седнице на Радио Бања 2.
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се усвоји ова одлуке.
Након што је Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности
образложио предлог одлуке, а како дискусије није било, за опредлог је гласало 17 одборника, па је
донета

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ВРЕМЕ РАТНОГ И
ВАНРЕДНОГ СТАЊА
ДРУГА 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 одлуке.
Након што је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе образложио предлог одлуке, а
како дискусије није било, за опредлог је гласало 17 одборника, па је донета
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ТРЕЋА 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, с тим што је
Одбор за административно мандатна питања предложио да се обавеже овај Фонд да достави извештај о
раду за период од оснивања до његовог престанка са радом.
Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке.
У току дискусије Радоја Симића, дата је пауза у раду седнице, од 10,25 до 10,35 због техничких
проблема у директном радио преносу седнице.
Радоје Симић је наставио своју дискусију у току које је поставио и одборничка питања у односу
на средства прикупљена од стране бившег Одбора за пољопривреду и село и Фонда за унапређење
пољопривреде и руралног развоја општине Врњачка Бања, од грађана Врњачке Бање за оснивање нове
пољопривредне задруге, као и колико новца су чланови Одбора и Фонда наплатили кроз дневнице за рад
и дневнице за службена путовања за време постојања Одбора и Фонда из буџета општине Врњачка Бања.
За предлог одлуке је гласало 18 одборника.
За предлог закључка је гласало 19 одборника, па су донета акта
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ФОНДА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
и
ЗАКЉУЧАК
ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Фонд за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања,
да поднесе извештај о раду за период од његовог оснивања, који је основан Одлуком о оснивању
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.8/13), до 31.12.2016.године, са којим даном се предлаже престанак важења ове
одлуке, односно Фонда.
ЧЕТВРТА 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, која се
односи на отуђење грађевинског земљишта на кп.бр.699/2 и 699/3, 699/4, 699/5 КО Врњачка Бања из
јавне својине општине непосредном погодбом предузећу ''Црвена застава'' АД Врњачка Бања.
Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Милан Плањанин, Дејан Лучић који је поставио
одборничко питање по чијем налогу је приликом израде Плана генералне регулације извршена
пренамена парковске површине у грађ.земљиште, а потом и: Владан Јоцић, а на питања је одговарао
известилац, Славиша Пауновић.
У даљој дискусији су учествовали: Радоје Симић, Војислав Вујић, који су одговарали на
реплике, па је поново известилац одговарао на питања из дискусије, а у вези уговора о закупу
закљченим између општине и ''Црвене заставе'' ад.
Бобан Ђуровић, Председник општине се у својој дискусији осврнуо на земљиште које је
предмет ове одлуке, а налази се испод објеката ''Црвене заставе'' ад, којом приликом је одговорио на

одб.питање Дејана Лучића, и истакао да није било налога у пгледу истог, већ је обрађивач плана
Дирекција за планирање и изградњу, сачинила нацрт овог планског акта, да су заинтересовани могли да
дају своје примедбе, да је одржана јавна седница Комисије за планове, на којој су предлагачи могли
исте да образложе, а затим је комисија заузела ставове по предлозима који су достављени обрађивачу
плана, па је након тога предлог упућен СО на разматрање.
Даље су дискутовали: Војислав Вујић, Иван Радовић, Дејан Лучић који је у дискусији рекао да
је од председника општине добио информацију на његово одборничко питање, Родољуб Џамић и
Радоје Симић.
За предлог одлуке је гласало 18 одборника, а 2 одборника су била против.
Радоје Симић је ставио примедбу на резултате гласања и рекао да је за предлог гласало 19
одборника, па је председник СО ставио поново на гласање овај предлог за који је гласало 18 одборника.
Војислав Вујић је такође ставио примедбу на резултате гласања и рекао да је за предлог гласало
17 одборника, али је председник СО рекао да се о предлогу гласало и да је предлог усвојен са 18 гласова
''за'', па је Скупштина донела
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ПЕТА 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, која се односи на отуђење грађевинског
земљишта на реалном делу од 806/1053 од кп.бр.699/6 КО Врњачка Бања из јавне својине општине
непосредном погодбом предузећу ''Ирпетрол'' Београд.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Радоје Симић, Славиша Пауновић који је
одговарао на питања у вези предлога одлуке која се односи на терсу кафе ''Гоч'', који објекат је продала
ОТП банка.
Како је 13 сати, то је председник СО дао редовну паузу у раду која је трајала од 13 до 13,40 сати.
У даљој дискусији су учествовали: Дејан Лучић, Војислав Вујић, Славиша Пауновић, Бобан
Ђировић, Радоје Симић.
Војислав Вујић је предложио да се гласа прозивком.
Председник СО је дао на гласање овај предлог, а за исти је гласало 4 одбонрника.
Како предлог није усвојен, гласало се дизањем руку, а за предлог одлуке је гласало 17
одборника и 3 одборника била ''против'', па је донета
ОДЛУКА
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
ШЕСТА 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 одлуке, која се
односи на отуђење грађевинског земљишта на кп.бр. 900/3 и кп.бр.900/2 у КО Врњачка Бања из јавне
својине општине непосредном погодбом, ради исправке граница грађевинске парцеле.
Након што је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе образложио предлог одлуке, а
како дискусије није било, за опредлог је гласало 16 одборника, па је донета
ОДЛУКА
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
СЕДМА 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, која се

односи на прибављање непокретности на кп.бр. 4689/6, у КО Ново Село у јавну својину општине
Врњачка Бања.
Славиша Пауновић је известио о предлогу одлуке.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, a ближе објашњење је дала Славица Станковић,
општински правобранилац, на који начин се усаглашава фактичко и правно стање, обзиром да се
парцела користи као путно земљиште за 5-6 објеката.
У даљој дисјусији су учествовали: Иван Радовић, Бобан Ђуровић, Родољуб Џамић, Радоје
Симић, Матеја Мијатовић, Милан Плањанин, Миљко Арсић, а на питања је поново одговарала Славица
Станковић, и Иван Џатић.
За предлог одлуке гласало је 16 одборника, 3 одборника је било против, па је донета
ОДЛУКА
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
У току седнице, Родољуб Џамић, као известилац по 11. тачки дн.реда је замолио да се ова тачка
разматра пре следеће, због присуства Горана Рашуле, члана Комисије који је аутор програма, а који је
из Београда дошао на његов и позив председника СО на седницу .
ЈЕДАНЕСТА 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, с тим да се
изврши правно техничка редакција текста, који је накнадно достављен, у складу са чл.110 Пословника
Скупштине општине
Родољуб Џамић је дао уводно излагање у вези овог програма, а затим се присутнима обратио
Горан Рашула, дипл.инг. хидрогеологије запослен у Институту ''Јарослав Черни'' Београд који је
детаљно известио о Програму мера и активности на обезбеђењу одрживе експлоатације и заштити од
загађења ресурса минералних и термалних вода, као и предлозима чланова комисије који су дати као
амандмани.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Радоје Симић, Родољуб Џамић, а одговоре је дао
Горан Рашула и Бобан Ђуровић.
За предлог одлуке, са предлогом Општинског већа гласали су сви присутни одборници, па су
једногласно донета акта
ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА И АКТИВНОСТИ НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ ОДРЖИВЕ
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ЗАШТИТИ ОД ЗАГАЊЕЊА РЕСУРСА И ТЕРМАЛНИХ ВОДА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку разматрања предлога одлуке о усвајању Програма мера и активности на
обезбеђењу одрживе експлоатације и заштити од загађења ресурса минералних и термалних вода
општине Врњачка Бања, Скупштина је прихватила предлог Општинског већа са седнице од
30.1.2017.године да се изврши правно техничка редакција овог програма, па се усвајају предлози и
сугестије чланова Комисије за праћење количине, састава и коришћење приридног лековитог фактора
у Врњачкој Бањи (минералне и термалне воде), са достављеним новим техничким подацима за изворе
''Снежник'' и ''Топла вода'', са седнице одржане 25.1.2017.године.
Обавезује се Општинска управа општине Врњачка Бања да усвојене предлоге из става 1. овог
закључка угради у Програм мера и активности на обезбеђењу одрживе експлоатације и заштити од
загађења ресурса минералних и термалних вода општине Врњачка Бања.
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 одлуке.

Након што је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе образложио предлог одлуке, а
како дискусије није било, за предлог је гласало 16 одборника, па је донета
ОДЛУКА
О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ТРАСЕ УЛИЦЕ ЖИВОЈИНА
МИШИЋА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ДЕВЕТА 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 одлуке, с тим да је
Одбор за административно мандатна питања предложио да се донесе закључак којим ће се обавезати
Општинска управа општине Врњачка Бања да сагледа питање учешћа ЈП ''Бели извор'' у куповини
зграде коју сада користи Факултет за хотелијерство и туризам и предложи надлежним органима
општине начин његовог решавања.
Након што је Зоран Дунић, руководилац Одсека за буџет и финансије образложио предлог
одлуке, а како дискусије није било, за предлог одлуке је гласало 16 одборника, а 3 одборника је било
против, за предлог закључка је гласало 16 одборника, а 3 одборника је било против, па су донета акта
ОДЛУКА
О ЕВИДЕНТИРАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПОТРАЖИВАЊА И ДУГОВАЊА
ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА, ЈП „БЕЛИ ИЗВОР“ И ЈП „БОРЈАК“

и
ЗАКЉУЧАК
Обавезује се Општинска управа општине Врњачка Бања да сагледа питање учешћа ЈП ''Бели
извор'' у куповини зграде коју сада користи Факултет за хотелијерство и туризам и предложи
надлежним органима општине начин његовог решавања.
ДЕСЕТА 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 одлуке, с тим што је нагласио
да су Одбор за административно мандатна питања и Општинско веће разматрала амандман Родољуба
Џамића, који се састоји у следећем: '' Преносе се на ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч''
Врњачка Бања и грађевински објекти и путеви који се налазе у обухвату из чл.2. става 2. основне
одлуке, осим грађевинских објеката и цевовода који служе за водоснабдевање Врњачке Бање и других
насељених места и месних заједница'', који је прихваћен.
Славиша Пауновић, је дао ближе објашњење предлога ове одлуке.
У дискусији су учесвовали: Војислав Вујић, који поставио је одборничко питање директору ЈП
„Шуме Гоч“ колико је заплена шумске грађе извршено у 2016.години, било од стране шумарске службе,
било од стране полиције и о којој заплењеној количини грађе се ради.
Ивица Лазаревић, вд директора ЈП ''Шуме-Гоч'' је делимично одговорио да се заплењена дрва
налазе у складишту-посл.простојрије ЈП ''Нови Аутопревоз'', а да ће одговор на питање доставити у
писаном облику.
Након дискусије Родољуба Џамића, који је говорио о свом амандманау и проблему који се
односи на заштитне шуме које се налазе на територији општине Трстеник, за предлог одлуке са
амандманаом је гласало 19 одборника и 4 одборника била против, па је донета
ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ШУМА ЗА ЗАШТИТНЕ ШУМЕ
ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА
Разматрана након 7.тачке.
ДВАНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлозима Одбора за административно мандатна питања и
нормативну делатност, као и Општинског већа да се усвоји овај закључак

Након што је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе образложио предлог закљу, и
Војислав Вујић истакоа да је Одборничка група ЈС против, јер се дају већа овлашћења Председнику
општине, за предлог је гласало 17 одборника, 4 одборника је било против и 1 одборник уздржана, па је
донет

ЗАКЉУЧАК
1. ОВЛАШЋУЈЕ се Председник општине Врњачка Бања да сагласно својим овлашћењима из
чл. 56.став 1. тачка 21а Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 23/16пречишћен текст) и 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- пречишћен текст), може покретати поступке о
прибављању, отуђењу и давању у закуп непокретности, одн.грађевинског земљишта, за кат.парцеле које
се у Служби за катастар непокретности воде као улице, путеви, некатегорисани путеви, одн.путно
земљиште, под условом да је важећим планским документом планирано да су предметне кат.парцеле
одређене за грађевинско земљиште.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
ТРИНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм.
Саша Миленковић, директор Културног центра је истакао да је програм последица ребаланса
буџета с краја 2016.године
Председник СО је предложио да се ради и после 17 сати, док се не исцрпе све тачке усвојеног
дневног реда, који предлог је прихваћен са 17 гласова ''за''.
За предлог решења, гласало је 16 одборника, па је донето
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на измене и допуне Плана и програма Културног центра за 2016.годину, које
је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.УО-1813/1 од 30.12.2016.године.
ЧЕТРНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на ове програме.
Иван Трифуновић, директор Туристичке организације је истакао да су измене фин.плана
програма последица ребаланса буџета с краја 2016.године
На питања Војислава Вујића, одговарао је известилац.
За предлоге решења, гласало је 19 одборника и 4 одборника била против, па су донета акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на VI измену финансијског плана Туристичке организације Врњачка Бања за
2016.годину, које је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.1201/16 од 29.12.2016.године.
и
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на V измену плана опште туристичке пропаганде Туристичке организације
Врњачка Бања за 2016.годину, које је усвојио Управни одбор ове установе одлуком бр.1203/16 од
29.12.2016.године.
ПЕТНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на ово решење.
Након што је Славиша Пауновић, начелник Општинске управе образложио предлог решења, и
дискусије Војислава Вујича и Радоја Симића, за опредлог је гласало 16 одборника, па је донето
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом
''Регион Краљево'' д.о.о, број 1/17 од 13.01.2017. године, о избору председника Скупштине Друштва.

ШЕСНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм, с
тим што је нагласио да се известилац, директорка Дома здравља, јавила да због обавеза, није у
могућности да присутвује седници.
Живорад Јаћимовић, руководилац Одсека за привреду и друштвене делатности је образложио
програм.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Иван Џатић, Радоје Симић и Матеја Мијатовић.
За предлог одлуке, гласало је 18 одборника, па је донета
ОДЛУКА
Усваја се Програм заштите за поједине категорије становништва на подручју општине Врњачка
Бања за 2017.годину, који је донео Управни одбор Дома здравља ''Др Никола Џамић'' Врњачка Бања,
одлуком бр.3586-2016 од 27.12.2016.године.
СЕДАМНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај Статут, са
мишљењима Одсека за привреду и друштвене делатности.
Иван Дуњић, вд директора ЈП ''Бели извор'' је образложио овај акт и нагласио да је последица
промене делатности овог предузећа.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, на чија питања је одговарао известилац, Радоје
Симић, Бобан Ђуровић.
За предлог Војислава Вујића да је председник СО повредио чл.115.Пословника.., гласао је 1
одборник, па исти није прихваћен.
За предлог решења, са предлогом Општинског већа, гласало је 16 одборника, па је донето
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних делатности ''Бели
извор'' Врњачка Бања који је усвојен одлуком Надзорног одбора овог предузећа, бр.01-157/1 од
13.1.2017.године.
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Статут Јавног предузећа за обављање комуналних делатности
''Бели извор'' Врњачка Бања, Скупштина општине је решењем бр. 020-5/17 од 31.1.2017.године на исти
дала сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен
предлог Општинског већа да се примедбе службе унесу у текст овог акта, које су садржане у мишљењу
Одсека за привреду и друштвене делатности бр.020-5/17 од 26.1.2017.године.
Након поступања по овом акту, Статут ЈП ''Бели извор'', доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ОСАМНЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм и
Ценовник, са мишљењима Одсека за привреду и друштвене делатности и Одсека за буџет и финаније.
Драгослав Благојевић, вд директора ЈП ''Белимарковац'' је известио о програму пословања за
2017.г.
На питања Војислава Вујића, одговарао је известилац, а дискутовали су и: Радоје Симић и
Војислав Вујић.
За предлог решења о давању сагласност на програм, а предлогом Општинског већа, гласало је
14 одборника.
За предлог решења о давању сагласност на програм гласало је 13 одборника, па су донета акта

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на
Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности
''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Белимарковац''
одлуком бр.01-13/1 од 13.1.2017.године.
и

ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм пословања ЈП за обављање комуналних делатности
''Белимарковац'' Врњачка Бања за 2017.годину, Скупштина општине је решењем бр. 400-68/17 од
31.1.2017.године на исти дала сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом
поступку прихваћен предлог Општинског већа да се све примедбе службе унесу у текст Програма
пословања, које су садржане у мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-68/17 од
20.1.2017.године, као и Одсека за буџет и финансије бр.400-68/17 од 25.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.

и
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Ценовник комуналних производа и услуга ЈП ''Белимарковац'' Врњачка
Бања, бр.01-10 од 12.1.2017.године, усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа бр.01-10/1 од
13.1.2017.године.
ДЕВЕТНЕСТА ТАЧКА
Зам. председника СО је позвао известиоца да образложи програм пословања за 2017.г.
Ивица Лазаревић, вд директора ЈП ''Шуме-Гоч'' је известио о програму пословања за 2017.г.
На питања из дискусије Војислава Вујића, одговорио је известилац.
За Програм је гласало 15 одборника.
За ценовник је гласало 15 одборника, па су донета акта:
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч''
Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Шуме-Гоч'', одлуком бр.01-515/1 од
22.12.2016.године.
Даје се сагласност на Ценовник ЈП за газдовање заштитним шумама ''Шуме-Гоч'' Врњачка Бања
за 2016/2017.годину, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора овог јавног предузећа бр.01-521/1 од
22.12.2016. године.
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за газдовање
заштитним шумама ''Шуме Гоч'' Врњачка Бања за 2016.годину, Скупштина општине је решењем бр.
400-98/17 од 31.1.2017.године на исти дала сагласност, а овим актом условљава ту сагласност,
обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог Општинског већа да се примедбе службе унесу у
текст Програма пословања, које су садржане у мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности
бр.400-98/17 од 24.1.2017.године, као и Одсека за буџет и финансије бр.400-98/17 од 25.1.2017. године.

Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним
организационим јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА
Дане Станојчић, зам. председника СО је позвао известиоца да образложи програм пословања за
2017.годину.
Стеван Драшковић, вд директора ЈП ''Борјак'' је известио о програму пословања за 2017.г.
На питања из дискусије Војислава Вујића, одговорио је известилац.
За Програм је гласало 16 одборника, па су донета следећа акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања за
2017.годину, који је усвојен одлуком Надзорног одбора ЈП ''Борјак'' бр.01-0031 од 28.1.2017.године.
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм пословања Јавног предузећа ''Борјак'' Врњачка Бања
за 2017.годину, Скупштина општине је решењем бр. 400-154/17 од 31.1.2017.године на исти дала

сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог
Општинског већа да се примедбе службе унесу у текст Програма пословања, које су садржане у
мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-154/17 од 26.1.2017.године, као и Одсека
за буџет и финансије бр.400-154/17 од 25.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА
Зам. председника СО је позвао известиоца да образложи програм пословања за 2017.г.
Небојша Ристић, вд директора ЈП ''Бањско зеленило и чистоћа'', је известио о овом програму.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Родољуб Џамић и Радоје Симић, а на чија питања
и сугестије је одговарао известилац.
За Програм је гласало 17 одборника, па су донета следећа акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Бањско зеленило и
чистоћа'' Врњачка Бања за 2017.годину који је усвојио Надзорни одбор ЈКП ''Бањско зеленило и
чистоћа'', одлуком бр.138/2017 од 19.1.2017.године.
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Бањско
зеленило и чистоћа'' Врњачка Бања за 2017.годину Скупштина општине је решењем бр. 400-140/17 од
31.1.2017.године на исти дала сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом
поступку прихваћен предлог Општинског већа да се примедбе службе унесу у текст Програма
пословања, које су садржане у мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-140/17 од
25.1.2017.године, као и Одсека за буџет и финансије бр.400-140/17 од 25.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА
Зам. председника СО је истакао да је на дн.реду програм пословања за 2017.г.ЈП ''Нови
Аутопревоз''.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић, Радоје Симић, а на питања је одговарао Славољуб
Петровић, директор овог ЈП.
Војислав Вујић је поставио и одборничко питање Општинском правобранилаштву да му достави
писани извештај о радњама које је правобранилаштво предузело против лица запослених у ЈП „Нови
Аутопревоз“ Врњачка Бања, за које постоји сумња да су наводно извршили кривична дела проневере.
Бобан Ђуровић је ближе известио о поступцима надлежних органа општине у вези предузетих
активности на решавању насталих проблема.
За Програм је гласало 21 одборник, па су донета следећа акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП за превоз путника и транспорт робе ''Нови
Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП ''Нови Аутопревоз''
одлуком бр.3228/2016 од 1.12.2016.године.
и
ЗАКЉУЧАК

У поступку давања сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за превоз
путника и транспорт робе ''Нови Аутопревоз'' Врњачка Бања за 2017.годину Скупштина
општине је решењем бр. 400-128/17 од 31.1.2017.године на исти дала сагласност, а овим
актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог Општинског
већа да се примедбе службе унесу у текст Програма пословања, које су садржане у мишљењу
Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-2454/16 и 400-128/17 од 23.1.2017.године,
и допуна од 25.1.2017.године, као и Одсека за буџет и финансије бр. 400-2454/16 и 400-128/17
од 24.1.2017.године.

Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСЕТРЕЋА ТАЧКА
Зам. председника СО је нагласио да је на дн.реду- програм пословања за 2017.г., као и програм
одржавања путева и јавне расвете у 2017.г.
Како дискусије није било, са 17 гласова 'за'', предлоге решења и одлуке, па су донета акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања
за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор ове Агенције одлуком бр.350-53/17 од 16.1.2017.године.
и
ОДЛУКА
Усваја се и даје сагласност на Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне расвете на подручју општине
Врњачка Бања за 2017.годину, који је донео Управни одбор Општинске стамбене агенције одлуком
бр.400-54/17 од 16.1.2017.године.
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм пословања Општинске стамбене агенције општине
Врњачка Бања 2017.годину, Скупштина општине је решењем бр. 400-89/17 од 31.1.2017.године на
исти дала сагласност, као и усвајања и давања сагласности на Програм одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне
расвете на подручју општине Врњачка Бања за 2017.годину који је усвојен одлуком бр. 020-16/17 од
31.1.2017.године, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен
предлог Општинског већа да се примедбе службе унесу у текст Програма пословања, одн. Програм
одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и
изградњи и реконструкцији јавне расвете које су садржане у мишљењу Одсека за привреду и
друштвене делатности бр.400-89/17 од 23.1.2017.године, бр.400-89/17 од 24.1.2017.године, као и Одсек
за буџет и финансије бр.400-89/17 од 26.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања и Програм одржавања, заштите, развоја и
управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструкцији јавне
расвете доставити надлежним организационим јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА
Зам. председника СО је позвао известиоца да образложи програм пословања за 2017.г.
Драгана Хаџи Ристић, директорке ПУ ''Радост'' , је известила о овом програму.
Како дискусије није било, за Програм је гласало 17 одборника, па су донета следећа акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања Предшколске установе ''Радост'' Врњачка Бања за
2017.годину, који је усвојио Управни одбор ПУ ''Радост'' одлуком бр.22 од 13.1.2017.године.
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм пословања Предшколске установе ''Радост'' за
2017.годину Скупштина општине је решењем бр. 400-67/17
од 31.1.2017.године на исти дала
сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог
Општинског већа да се примедбе службе унесу у текст Програма пословања, које су садржане у
мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-67/17 од 18.1.2017.године, као и Одсек за
буџет и финансије бр.400-67/17 од 20.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм, са
мишљењима Одсека за привреду и друштвене делатности и Одсека за буџет и финаније.
Како дискусије није било, за предлог решења, гласало је 18 одборника, па је донето

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм пословања Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка
Бања за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор Народне библиотеке одлуком бр.01-25/1/2017 од
13.1.2017. године.
ДВАДСЕТШЕСТА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм, са
мишљењима Одсека за привреду и друштвене делатности и Одсека за буџет и финаније.
Сандра Миодраговић, директорка Центра за социјални рад је образложила овај програм.
У дискусији су учествовали: Војислав Вујић и Радоје Симић, а на питања је одговарала
известилац.
За предлог решења, гласало је 16 одборника, па су донета акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад Врњачка Бања за 2017.годину,
који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад одлуком бр.551-19/2017-3 од 12.1.2017. године.
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању финансијског плана Центра за социјални рад Врњачка
Бања за 2017. годину, коју је донео Управни одбор ове установе под бр.551-19/2017-2 од 12.1.2017.године
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Врњачка Бања за
2017.годину, Скупштина општине је решењем бр. 400-64/17
од 31.1.2017.године на исти дала
сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог
Општинског већа да се примедбе службе унесу у текст Програма пословања, које су садржане у
мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-64/17 од 24.1.2017.године, као и Одсек за
буџет и финансије бр.400-64/17 од 24.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм, са
мишљењима Одсека за привреду и друштвене делатности и Одсека за буџет и финаније.
На питања из дискусије Радоја Симића одговарао је известилац, Душан Радовић, директор
Спортског центра.
За предлог решења, гласало је 18 одборника, па су донета акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм рада Установе Спортски центар Врњачка Бања за 2017.годину,
који је усвојио Управни одбор Спортског центра одлуком бр.01-15/17 од 13.1.2017. године.
ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА
Председник СО је известио о предлогу Општинског већа да се да сагласност на овај програм, са
мишљењима Одсека за привреду и друштвене делатности и Одсека за буџет и финаније.
Војислав Вујић се у дискусији осврнуо на све програме на које су мишљења дале надлежне
службе и истакао да је у њима садржано доста примедби и питао да ли су иста обавезујућа, одн. да ли
предузећа и установе треба да поступе по њима, нашта је Живорад Јаћимовић одговорио да су службе
указале на оне недостатке чије би исправљање довело до квалитетнијег програма, па Скупштина
општине може да одлучује без усвајања примедби или са њиховим усвајањем.
Родољуб Џамић је предложио да се прихвате и наведена мишљења, као саставни део програма.

Иван Радовић је предложио да се сагласно чл.110.Пословника, код свих тачака које се односе на
програме пословања јавних предузећа и установа, поред решења којима је дата сагласност на исте,
донесу и закључци којима ће се условити та сагласност са поступањем по датим мишљењима
надлежних орг.јединица Општинске управе.
Овај предлог је усвојен са 16 гласова ''за'', на основу чега је код свих аката о давању сагласности
на програме пословања, усвојен и закључак којима се условљава та сагласност са поступањем по датим
мишљењима надлежних орг.јединица Општинске управе.
За предлог решења о програму Туристичке организације за 2017.годину, гласало је 17 одборника,
па су донета акта

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на План и програм рада са програмом опште туристичке пропаганде
Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор ове
установе одлуком бр.29/17 од 13.1.2017.године.
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на План и програм рада са програмом опште туристичке
пропаганде Установе Туристичка организација Врњачка Бања за 2017.годину, Скупштина општине је
решењем бр. 400-69/17 од 31.1.2017.године на исти дала сагласност, а овим актом условљава ту
сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог Општинског већа да се примедбе службе
унесу у текст Програма пословања, које су садржане у мишљењу Одсека за привреду и друштвене
делатности бр.400-69/17 од 25.1.2017.године, као и Одсек за буџет и финансије бр.400-69/17 од
25.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ДВАДЕСТДЕВЕТА ТАЧКА
Зам. председника СО је истакао да је на дн.реду програм пословања Културног центра за 2017.г.
Саша Миленковић, директор Културног центра је известио о овом програму.
Како дискусије није било, за предлог Општинског већа, гласало је 19 одборника, па су донета
акта
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на План пословања Установе Културни центар Врњачка Бања за
2017.годину, са финансијским планом и програмом за 2017.годину, који је усвојио Управни одбор
Културног центра одлуком бр.УО-53 од 16.1.2017.године.
и
ЗАКЉУЧАК
У поступку давања сагласности на План пословања Установе Културни центар Врњачка Бања
за 2017.годину, Скупштина општине је решењем бр. 400-80/17 од 31.1.2017.године на исти дала
сагласност, а овим актом условљава ту сагласност, обзиром да је у овом поступку прихваћен предлог
Општинског већа да се све примедбе службе унесу у текст Програма пословања, које су садржане у
мишљењу Одсека за привреду и друштвене делатности бр.400-80/17 од 26.1.2017.године, као и Одсек
за буџет и финансије бр.400-80/17 од 24.1.2017. године.
Након поступања по овом акту, Програма пословања, доставити надлежним организационим
јединицама Општинске управе.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА-избор и именовања
А) Дане Станојчић, зампредседника СО је прочитао предлог за разрешење чланова Комисије за вођење
поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта, за који је гласало 16 одборника, па је
донето
РЕШЕЊЕ
Предлаже се министру пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије да разреши
дужности председника, чланова и њихових заменика Комисије за вођење поступка и доношење решења

по захтеву за враћање земљишта, образоване решењем министра пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 46-00-33/91-09 од 17.4.1991.године, и то:
председника:
1. Божидара Вујичића, председника
2. Николу Марјановића, заменика председника
чланове:
1. Десанку Ћук
2. Радицу Трифуновић,
3. Оливеру Ђуровић и
4. Радована Шумановића
заменике чланова:
1. Драгана Митића,
2. Светлану Младеновић,
3. Милуна Шиљковића и
4. Душана Јездимировића.
Затим је прочитао предлог за именовање ове Комисије за који је гласало 17 одборника, па је
Скупштина донела
РЕШЕЊЕ
Предлаже се министру пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије да именује
Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта и то:
За председника:
1. Марина Ковачевић, судија Основног суда у Краљеву, председник
2. Светлана Добић, судија Основног суда у Краљеву, заменик председника
За чланове:
1. Дејан Пецић, дипл.инж.пољопривреде
2. Милан Црноглавац, геодетски техничар
3. Мирослав Веселиновић, одборник
4. Весна Бурмазовић, одборник
За заменике чланова:
1. Мила Стојановић, дипл.инж.пољопривреде
2. Михајло Сарић, мастер инг.геодезије
3. Срђан Удовичић, одборник и
4. Ђорђе Петровић, одборник.
Б) Дане Станојчић је упознао присутне да је Зоран Рсовац поднео оставку на дужност члана Надзорног
одбора ЈП ''Борјак'', испред запослених, а да није достављен предлог за именовање.
За разрешење је гласало 16 одборника, па је донето
РЕШЕЊЕ
Разрешава се Зоран Рсовац, дужности члана у Надзорном одбору у Јавном предузећу ''Борјак''
Врњачка Бања, испред запослених, на лични захтев, због престанка радног односа у предузећу.
В) За предлог за разрешење Александара Миљаковића дужности члана Скупштине Регионалне
Агенције за просторни и економски члана због истека мандата, гласало је 19 одборника.
За предлог за именовање Николе Војновића за члана ове Скупштине гласало је 17 одборника
Након гласања Радоје Симић је истакао повреду Пословника... јер председавајући приликом
гласања није питао ко је за, а ко против предлога, јер је он против предлога да се Александар
Миљаковић разреши, и именује нови члан.
Дане Станојчић се сложио са претходним, изрекао себи опомену и рекао да прихвата да је
погрешио у процедури приликом гласања, па је утврдио да је за предлог за именовање члана, гласало 16
одборника и 1 одборник био против, након чега је донето

РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се Александар Миљаковић дужности члана Скупштине Регионалне Агенције за
просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, због истека мандата.
2. Именује се Никола Војновић, члан Општинског већа, испред општине Врњачка Бања, за члана
Скупштине Регионалне Агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа.
ТРИДСЕТПРВА ТАЧКА
Родољуб Џамић је проследио отворено писмо мр Драгослава Ђуровића, професора филозофије у
Гимназији Врњачка Бања, председнику општине Бобану Ђуровићу, на даљу надлежност и поступање.
Радоје Симић је упитао када ће да се уради други слој асфалта, односно завршни слој у
ул.Зелени булевар, јер је иста у врло лошем стању.
Бобан Ђуровић је одговорио да ће се приступити санацији овог путног правца, чим то дозволе
услови, а исто ће се решавати у склопу са санацијом ул.Жичке и кружном саобраћајницом код
''Мишине'' кафане, као целине.
Како других питања и предлога није било, седница је завршена у 20,00 сати
Записник обрадила,
Зам.секретара СО
Гајшек Олгица

ПРЕДСЕДНИК СО
Иван Радовић

