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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
168. 
    Општинско веће општине Врњачка Бања на 
седници одржаној 3.7.2015.год на основу чл.40. 
Плана општег распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкој Бањи („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.6/15) и чл.59.Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.13/14- пречишћен текст i 
16/14) доноси 
 

У П У Т С Т В О 
О СПРОВОЂЕЊУ ЧЛ. 15. ЛОКАЦИЈА 15“ 
ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ“ ПЛАНА ОПШТЕГ 
РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
                                     

Члан 1 
           Овим Упутством регулише се и прецизира 
спровођење чл.15. Локација 15 Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.6/15) у односу на алинеју три 
– постављање спортских тениских терена  са 
пратећим садржајима на локацији између 
Јапанског врта и Дечијег игралишта. 
 

Члан 2 
           Усклађивање  предвиђених садржајa на 
локацији из чл.1 овог Упутства врши се у складу 
са мишљењем бр. 019-1363/2 од 29.6.2015.године 
Завода за заштиту природе, чији саставни део 
чини идејно решење које садржи урбанистичко 
техничку анализу урађено од стране овлашћеног 
пројектанта на које је дата сагласност, имајући у 
виду да се предметна локација налази у обухвату 
заштићеног природног добра Споменик природе 
''Паркови Врњачке Бање'' (режим заштите III 
степена). 
          Идејним  решењем из става 1.овог члана 
прецизиран је и положај места за постављање 
спортских тениских терена  са пратећим 
садржајима на локацији између Јапанског врта и 
Дечијег игралишта монтажних објеката дат у 
графичком прилогу Плана. 
 

Члан 3 
                За спровођење овог Упутства задужена 
је Организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове издавања одобрења за 
постављање монтажних објеката и опреме која 
издаје одобрење у складу са важећом Одлуком о 
монтажним објектима, Плана општег распореда 
места за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи за 2015.год. и овим Упутством.  
 

Члан 4 
           Ово Упутство ступа на снагу наредног 
дана од дана  објављивања  у „Сл.лист општине 
Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 350-115/15  од 3.7.2015.године 

 
    ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 
                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                   Андрија Боћанин,с.р. 
__________________________________________ 
 
169. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној 3.7.2015.год. на 
основу члана 9 став 4 Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, 
бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 29 Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом на 
територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен 
текст), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2015. годину („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 21/14 и 5/15), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 16/14 ) и 
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
донело је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 
и средњих школа  

и студената основних, мастер академских 
студија, специјалистичких  струковних студија, 

специјалистичких  академских студија  и 
докторских академских студија, 

 за 2015. буџетску годину, а по основу 
постигнутог успеха у шк. 2014/15. години  
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Члан 1 
Овим закључком, сагласно члану 29 

Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом на територији општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-
пречишћен текст) утврђује се начин и новчани 
износ као финансијска помоћ породици у корист 
даровитих ученика основних и средњих школа, 
студената и свршених студената  основних, 
мастер, специјалистичких и докторских акаде-
мских студија и специјалистичких струковних 
студија, акредитованих високошколских 
установа, који студирањем на високошколској 
установи остварују 240, 300, 360, 480 бодова. 

Новчана помоћ додељује се за 2015. 
буџетску годину, а по основу резултата 
постигнутих у школској 2014/15. години, 
ученицима који су први пут уписани у одређени 
разред, односно студентима који су први пут 
уписали годину студија у текућој школској 
години, који нису губили ниједну годину у току 
студија, нити су користили мировање права и 
обавеза, нити су мењали високошколску 
установу и који имају пребивалиште са својом 
породицом на територији општине Врњачка 
Бања најмање задњих пет година до дана 
подношења захтева за наведену помоћ и да 
студенти нису у радном односу. 
 

Члан 2 
Поступак доделе једнократне помоћи из 

члана 1 спроводи Комисија коју је формирао 
председник Општине, са задатком да распише 
конкурс, утврди критеријуме и сачини предлог 
ранг листе за доделу помоћи. 

 
Члан 3 

Новчана средства из члана 1 овог закључка 
остварује ученик основне и средње школе, који 
поред постигнуте просечне оцене од 5,00 у 
претходно завршеном разреду школске 2014/15. 
године има освојено једно од прва три места из 
једног предмета на највишем нивоу такмичења, 
односно у дисциплини или смотри, којa је 
обухваћенa Календаром такмичења или смотри 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС за школску 2014/15. годину. 

 
Члан 4 

Новчана средства из члана 1 овог закључка 
остварује студент, који није губио ниједну годину 
током студија, није користио мировање права и 
обавеза, који је према наставном плану и програму 
високошколске установе на којој студира положио 
све испите из претходне године студија, а на 
мастер и специјалистичким студијама одбранио 
завршни рад, односно на докторским одбранио 
докторску дисертацију, остварио укупно 60 ЕСПБ 
и постигао укупну просечну оцену најмање 9,50 и 
вишу. 

Члан 5 
Даровитом ученику и студенту, односно 

свршеном студенту  из члана 1, у складу са 
поднетим захтевом и одговарајућом 
документацијом, може новчану помоћ изузетно 
доделити и Општинско веће општине Врњачка 
Бања, без спровођења поступка комисије, за 
учешће у научно-истраживачким радовима, за 
израду и публикацију научних-стручних радова, 
ради омогућавања учешћа на републичким и 
међународним такмичењима из једне или више 
области, за едукацију и усавршавање 
талентованих ученика и студената.  

 
Члан 6 

Висина укупног износа помоћи: 
- за ученика основне школе износи 10.000,00 
динара; 

- за ученика средње школе износи 15.000,00 
динара; 

- за судента високошколске установе, односно 
свршеног студента, износи 30.000,00 динара. 

Укупна новчана помоћ коју остварује 
даровити ученик, односно студент, по свим 
основама из поглавља 4. Право на помоћ у 
школовању даровите деце, не може прећи 
утврђени износ из става 1 овог члана. 

 
Члан 7 

Новчана средства из члана 1 остварује 
породица ученика основне и средње школе, 
поводом школске славе Светог Саве, на основу 
постигнутих резултата у претходној школској 
години, у складу са закључком Актива 
директора и предлога надлежне организационе 
јединице за послове образовања  актом 
председника Општине. 

 
Члан 8 

Право на новчану помоћ утврђује се у 
складу са чланом 28 став 1 алинеја 1 Одлуке.  

Решење реализује Служба за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 
Члан 9 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2015. годину („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 21/14 и 5/15), из Раздела 4 глава 4.2.5. 
Награда за најбоље ученике и студенте-
једнократна помоћ, функционална 
класификација 900, економска класификација 
47271, назив позиције Накнаде из буџета за 
образовање. 

 
Члан 10 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и примењује се за постигнуте 
резултате у школској 2014/15. години. 
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Члан 11 
Овај закључак објављује се у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА  

Број: 400-1114/15 од 3.7.2015.године 
                                                                                                       
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                               Андрија  Боћанин,с.р. 
__________________________________________ 
 
170. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној дана 
3.7.2015.године, на основу чл. 100. Закона о 
заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 
бр:135/2004, 26/2006 - др. закон, 72/2009-др. 
закон и 43/2011-одлука УС), члана 4. и 5. Одлуке 
о образовању буџетског фонда за заштиту и 
унапређење животне средине општине Врњачка 
Бања („Сл. лист. општине Врњачка Бања“, бр. 
16/2009), чл. 59. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 13/14-
пречишћен тексти 16/14) и чл. 33. Пословника о 
раду Општинског већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и  добијеној 
сагласности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине бр: 401-00-01356/2015-
09 од 26.05.2015. године, усвојило је: 
 

 ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2015. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ  
 

I  
Заштита животне средине представља 

организационо предузимање мера и активности 
ради очувања и рационалног коришћења 
природних богатстава и радом створених 
вредности и спречавања и отклањања штетних 
последица које угрожавају ове вредности као и 
здравље и живот људи.  
Циљ Програма је да се свеобухватно сагледа 
проблем динамичке заштите животне средине на 
подручју општине Врњачка Бања, полазећи од 
садашњег стања, узимајући у обзир правце и 
динамику развоја места, у циљу побољшања 
квалитета живота, животног стандарда 
становника и животне средине уопште. 
Програмом је предвиђено да стратегија и 
приоритети заштите животне средине, морају 
бити уско повезани са стратегијом, динамиком и 
приоритетним правцима даљег развоја Врњачке 
Бање, као и ширег окружења. Систем управљања 
животном средином који усклађује однос између 
заштите и унапређивања животне средине и 

развоја општине, остварује се успостављањем 
интегралног система заштите животне средине уз 
поштовање законских прописа, обезбеђивањем 
сарадње и координације свих релевантних 
чиниоца, превентивно спречавање загађења на 
месту настајања, да би се избегло или свело на 
најмању меру и информисању о стању животне 
средине, што мора бити доступно јавности, 
благовремено и у потпуности.  
Општинска управа општине Врњачка Бања путем 
средстава јавног информисања доприноси јачању 
свести становништва о значају заштите животне 
средине кроз систем образовања и васпитања.  
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2015. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр 21/14), планирано је да се фонд финансира из 
раздела 4.10. Фонд за заштиту животне средине, 
апропријација 424 Специјализоване услуге, 
планирана су средства у износу од 3.000.000,00 
динара. Наведена средства планирана су у буџету 
као приход од накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине сходно Одлуци о образовању 
буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр:16/2009). 
Неутрошена средства из 2014. године ће бити 
билансирана по усвајању завршног рачуна 
буџета општине Врњачка Бања, за 2014. годину. 
Из изнетог произилази да се у 2015. години могу 
планирати средста до износа предвиђена буџетом 
за финансирање Фонда, што је  основни 
финансијски параметар за израду Предлога 
Програма коришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине (у даљем тексту 
Програм) којим се надлежни орган при изради 
руководио.  
У складу са чланом 4.и 5. Одлуке о образовању 
буџетског фонда за заштиту и унапређење 
животне средине општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања бр. 16/2009)  фонд 
може остваривати приходе  из:  
1.Дела накнаде за загађивање животне средине 
који припада општини;  
2.Средства остварених на основу накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине која 
утврђује општина у складу са Законом о заштити 
животне средине;  
3.Средства остварена на основу накнаде за 
загађење животне средине у подручју од 
посебног државног интереса за заштиту животне 
средине, на основу акта Владе РС у складу са 
Законом о заштити животне средине који 
припадају општини;  
4.Средства остварена по основу донација, 
зајмова и кредита из земље и иностранства, у 
складу са Одлуком о буџету општине Врњачка 
Бања;  
5.Других извора у складу са Законом о заштити 
животне средине и Одлуком о буџету општине 
Врњачка  Бања . 
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                                                                  II 
               Планиране активности Фонда са финансијским планом су: 
 
Ред.бр.       Активности фонда Финансијски 

план 
1 Праћење нивоа буке у животној средини           100.000,oo   

2 Израда стратешке карте, акустичко зонирање  250.000,оо 

3 Сузбијања ширења амброзије на територији 
општине 150.000,оо 

4 Санација дивљих депонија на територији општине 650.000,оо 
5 Уређење зона и појасева санитарне заштите 

изворишта подземне воде у оквиру заштићеног 
природног добра-Централни бањски парк у складу 
са Правилником о начину одређивања и одржавања 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања 
("Сл.гласник РС", бр. 92/2008) 

450.000,оо 

6 Дезинсекција на територији општине Врњачка 
Бања 200.000,оо 

7 Дератизација на територији општине Врњачка 
Бања 150.000,оо 

8 Котизације за семинаре и едукација из области 
екологије и заштите животне средине 40.000,оо 

9 Израда Локалног плана управљања отпадом и 
катастра загађивача 100.000,оо 

10 Коришћење и унапређење подручја са природни и 
лековитим својствима 200.000,оо 

11 Израда студије и унапређења енергетске 
ефикасности  јавних објеката у циљу смањења 
загађења 210.000,оо 

12 Израда програма еколошког образовања и јачања 
свести о питањима очувања животне средине и 
одрживог развоја  

50.000,оо 

13 Мере и активности на озељењавању површина 
јавне намене и обезбеђивање садница за допуну 
зелених површина у парковима и другим 
површинама јавне намене 

250.000,оо 

14 Информативна пропагандна активност на подизању 
еколошке свести грађана о очувању животне 
средине путем медија, предавања, еколошких тема 
и издавања публикација 

50.000,оо 

15 Организовање едукативних еколошких програма за 
децу школског узраста 50.000,оо 

16 Финасирање пројеката невладиних организација 
које делују у области заштите и очувања животне 
средине 

100.000,oo 

 Укупно: 3.000.000,оо 
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Активности Фонда под редним бројем 3, 
4, 5, 10, и 13 јесу активности  из делокруга 
делатности ЈП “Бели извор” и ЈП “Борјак” за које 
су наведена предузећа основана од стране 
Супштине општине Врњачка Бања па се њихова 
реализација може поверити  наведеним 
предузећима. 
 

III 
Програм ступа на снагу 8.-ог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
број: 501-5/15 од 3.7.2015.године 

                                                                                                                                                                                    
        ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
  ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                           Андрија Боћанин,с.р. 
__________________________________________ 
 
171. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници, одржаној дана 3.7.2015. 
године, на основу Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр. и 108/2013),  Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14 и 
5/15), члана 29 Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст), чл.5 Закључка 
о утврђивању новчаног износа као помоћ 
породици, у корист даровитих ученика основних 
и средњих школа и студената основних, мастер 
академских студија, специјалистичких 
струковних студија, специјалистичких 
академских студија и докторских академских 
студија, за 2015. буџетску годину, а по основу 
постигнутог успеха у шк. 2014/15. години, бр. 
400-1114/15 од 03.07.2015. године чл. 59 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.1/13- пречишћен текст  и 
16/14) и чл. 33. Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
 
1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр.21/14 и 5/15) у 
оквиру Раздела 4. глава 4.2.5. Награде за најбоље 
ученике и студенте-једнократна новчана помоћ, 
функционална класификација 900, програмска 
класификација 0901, програмска активност 0001, 
економска класификација 47271, назив позиције 

Накнада из буџета за образовање, одобрава се  
новчана помоћ у износу од 11.000,00 динара по 
основу учешћа на семинару у Истраживачкој 
станици Петница, одржаном у периоду од 20. до 
26. марта 2015.године. 
2.   Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
970/15 од 3.7.2015.год., а по Захтеву бр.400-
970/15 од 15.5.2015 године, Милице Каровић из 
Новог Села. 
3. Средства одобрена по овом Решењу исплатиће 
се на текући рачун бр.155-5000180561364-28. 
4.  О реализацији овог решења стараће се Служба 
за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
5.   Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-970/15 од 3.7.2015.год. 

                                                                        
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                             Андрија Боћанин,с.р. 
__________________________________________ 
 
172.                    

Општинско веће општине Врњачка Бања на 
ванредној седници, одржаној дана 3.7.2015. 
године, на основу Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр. и 108/2013),  Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14 и 
5/15), члана 29 Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст), чл.5 Закључка 
о утврђивању новчаног износа као помоћ 
породици, у корист даровитих ученика основних 
и средњих школа и студената основних, мастер 
академских студија, специјалистичких струко-
вних студија, специјалистичких академских 
студија и докторских академских студија, за 
2015. буџетску годину, а по основу постигнутог 
успеха у шк. 2014/15. години, бр. 400-1114/15 од 
03.07.2015. године чл. 59 Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст  и 16/14) и чл. 
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

 
1.   Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр.21/14 и 5/15) у 
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оквиру Раздела 4. глава 4.2.5. Награде за најбоље 
ученике и студенте-једнократна новчана помоћ, 
функционална класификација 900, програмска 
класификација 0901, програмска активност 0001, 
економска класификација 47271, назив позиције 
Накнада из буџета за образовање, одобрава се  
новчана помоћ у износу од 30.000,00 динара. 
2.   Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
995/15 од 3.7.2015.год., а по Захтеву бр.400-
995/15 од 20.5.2015 године, Јована Павловића из 
Штулца. 
3. Средства одобрена по овом Решењу исплатиће 
се на текући рачун бр.200 49711948 29, Банка 
Поштанска штедионица а.д. 
4.  О реализацији овог решења стараће се Служба 
за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-995/15 од 3.7.2015.год. 

 
  ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                           Андрија Боћанин,с.р. 

__________________________________________ 
 
173.                    

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници, одржаној дана 3.7.2015. 
године, на основу Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр. и 108/2013),  Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 21/14 и 
5/15), члана 29 Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст), чл.5 Закључка 
о утврђивању новчаног износа као помоћ 
породици, у корист даровитих ученика основних 
и средњих школа и студената основних, мастер 
академских студија, специјалистичких струко-
вних студија, специјалистичких академских 
студија и докторских академских студија, за 
2015. буџетску годину, а по основу постигнутог 
успеха у шк. 2014/15. години, бр. 400-1114/15 од 
03.07.2015. године чл. 59 Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст  и 16/14) и чл. 
33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр.21/14 и 5/15) у 
оквиру Раздела 4. глава 4.2.5. Награде за најбоље 
ученике и студенте-једнократна новчана помоћ, 
функционална класификација 900, програмска 
класификација 0901, програмска активност 0001, 
економска класификација 47271, назив позиције 
Накнада из буџета за образовање, одобрава се  
новчана помоћ у износу од 14.400,00 динара по 
основу учешћа на семинару Летње школе 
антропологије у Истраживачкој станици 
Петница. 
2.   Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
1111/15 од 3.7.2015.год., а по Захтеву бр.400-
1111/15 од 4.6.2015 године, Долорис Ашковић из 
Врњачке Бање. 
3. Средства одобрена по овом Решењу исплатиће 
се на текући рачун бр.170001031189100022. 
4.  О реализацији овог решења стараће се Служба 
за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
5.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1111/15 од 3.7.2015.год. 

                                                                    
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                  
                   Андрија Боћанин,с.р. 

__________________________________________ 
 
174.                  

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванреднојседници, одржаној дана 3.7.2015. 
године, на основу основу Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
испр. и 108/2013), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2015.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 21/14 и 5/15), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен 
текст и 16/14), и члана  33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
закључка Општинског већа бр. 400-494/15 од 
3.7.2015.године,  доноси  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
БР.400-494/15 ОД 13.3.2015.ГОДИНЕ 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2015.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр.21/14 и 5/15) у 
оквиру раздела 2.2. Стална и текућа резерва, 
функционална класификација 160, програм 0602 
локална самоуправа, програмска активност 0602-
0001 функционисање локалне самоуправе, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобрена су средства у 
укупном износу од 1.280.000,00 динара, у корист 
апропријације у разделу 4.16.5.- Пројекат: 
Фонтана на кружном току, функционална 
класификација 474, програм 1501 локални 
економски развој, програмска активност 1501-
0002 Унапређење привредног амбијента, 
пројекат 1501-002-003 Фонтана на кружном току, 
економска класификација 500, назив економске 
класификације Издаци за нефинансијску 
имовину. 
 За наведени износ умањена је планирана 
позиција Текуће буџетске резерве и увећана 
апропријација 500 Издаци за нефинансијску 
имовину. 
2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 400-
494/15  од 13.3.2015.г. стављају се ван снаге 
након разматрања предлога Службе за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и  
Општинско веће сада доноси  Решење о укидању 
Решења о употреби средстава текуће буџетске 
резерве бр.400-494/15 од 13.3.2015.године  на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
494/15 од 3.7.2015.године. 
4. О реализацији овог решења стараће се Служба 
за буџет, финансије и локалну пореску 
администрацију. 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-494/15 од 3.7.2015.године 

                                                     
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                    
                   Андрија Боћанин,с.р. 

__________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
175.                  

          Председник општине Врњачка 
Бања, на основу чл.44. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон), и чл. 56. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“ бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и 
Уговора о сарадњи Комесаријата и Општине  
бр.110-156/15 од 18.6.2015.год. доноси,  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор корисника 
према Уговору о сарадњи Комесаријата и 

Општине у спровођењу потребних активности у 
поступку доделе средстава намењених за 
економско оснаживање породичних 
домаћинстава избеглица која имају 

пребивалиште боравиште на територоји 
Општине, кроз доходовне активности бр.110-

156/15 од 18.6.2015.г. 
 

Члан 1 
Образује се Комисија за избор корисника 

према Уговору о сарадњи Комесаријата и 
Општине у спровођењу потребних активности у 
поступку доделе средстава намењених за 
економско оснаживање породичних домаћинстава 
избеглица која имају пребивалиште боравиште на 
територоји Општине, кроз доходовне активности 
бр.110-156/15 од 18.6.2015.г. (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу: 
1. Иван Радовић, зам.председника СО, и 
председник Комисије; 
2.Александар Миљаковић, повереник за 
избеглице и расељена лица,  заменик 
председника; 
3. Сузана Црноглавац, Одсек за буџет, финансије 
и јавне набавке, члан; 
4. Саша Радисављевић, зам.секретара СО, члан; 
5.Наташа Стојадиновић, запослена у ОО Црвеног 
крста Врњачка Бања, члан; 
6.  Александар Костадиновић, архитекта,  
7. Гордана Узуновић, шеф службе за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију. 
 

Члан 2 
Задатак Комисије је да донесе Правилник 

о раду који мора бити усклађен са предлогом 
правилника о раду комисије објављеном на 
интернет страници Комесаријата www.kirs.gov.rs 
и да садржи:  

- поступак рада Комисије за избор 
корисника,  

- поступак објављивања јавног позива 
за кориснике, 

- документацију потребну за учешће на 
јавном позиву за избор корисника,  

- услове и мерила за избор корисника,  
- поступак израде и оглашавања 

предлога листе корисника,  
- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом,  
- поступак израде и оглашавања 

коначне листе корисника,  
- друга питања значајна за рад Комисије   

 
Члан 3 

Стручне и административно техничке 
послове за потребе Комисије обавља Служба за 
привреду, локални економски развој и 



 Страна 8     -   Број  9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     15.7.2015. године 
  

друштвене делатности Општинске управе 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 4 

Комисија  по обављеном задатку из члана 
2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 
достави Председнику Општине.  
 

Члан 5 
О накнади за рад Комисије одлучиће се 

посебним решењем. 
 

Члан 6 
Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број:  020-93/15 од  1.7.2015.год 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                 Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
  
176. 

Председник општине Врњачка Бања,  на 
основу члана 21 став 2 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст) и 
члана 56 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 13/14-
пречишћен текст и 16/14), доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за спровођење 
поступка доделе једнократне новчане помоћи по 

основу Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст) 
 

Члан 1 
У Комисију за спровођење поступка 

доделе једнократне новчане помоћи по основу 
Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом на територији општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-
пречишћен текст), именују се: 

1. Игор Матић, председник комисије; 
2. Јелена Чеперковић, члан и 
3. Игор Дрманац, члан. 

 
Члан 2 

Задатак Комисије је да распише конкурс, 
утврди критеријуме и сачини предлог ранг листе 
за доделу једнократне новчане помоћи, као 
финансијске помоћи породици у корист 
даровитих ученика основних и средњих школа, 
студената и свршених студената  основних, 

мастер, специјалистичких и докторских акаде-
мских студија и специјалистичких струковних 
студија, акредитованих високошколских уста-
нова, за буџетску годину, а у складу са 
обезбеђеним финансијским средствима Одлуком 
о буџету општине Врњачка Бања. 

 
Члан 3 

Комисија се именује на период од 4 
године. 
 

Члан 4 
Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у  „Сл. листу општине 
Врњачка Бања“.   

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-108/15 од 03.07.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                 Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
  
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
177. 
Република Србија 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за планирање и изградњу, 
инспекцијске, имовинско-правне 
и стамбене послове 
Број: 46-121/13 
Дана: 27.06.2014.год 
ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 Општинска управа општине Врњачка 
Бања, Одељење за планирање и изградњу, 
инспекцијске, имовинско-правне и стамбене 
послове, решавајући по захтеву ЈП.бр.228/2013 
од 18.11.2013.године  за упис права својине у 
корист јединице локалне самоуправе на 
кп.бр.605/3 КО Врњачка Бања,   на основу 
чл.104. Закона о планирању и изградњи 
(Сл.гл.РС 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, Одлука УС 
42/13 и 50/13) и 192. Закона о општем управном 
поступку (Сл.лист СРЈ 33/97, 31/01, Сл.гл.РС 
бр.30/10),  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Усваја се захтев Јавног 
правобранилаштва Општине Врњачка Бања 
ЈП.бр.228/2013 од 18.11.2013.године за упис 
права својине у корист јединице локалне 
самоуправе на кп.бр.605/3 КО Врњачка Бања, и 
утврђује се престанак права коришћења ХТП 
„Фонтана“ АД  из Врњачке Бање на кп.бр. 605/3 
пов.1233м2 КО Врњачка Бања. 
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 Утврђује се право јавне својине 
Општини Врњачка Бања на кп.бр.605/3 пов. 
1233м2 КО Врњачка Бања. 
 По правноснажности овог решења 
извршиће се одговарајућа промена у РГЗ СКН 
Врњачка Бања и објављивање у „Сл.листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Јавно правобранилаштво Општине 

Врњачка Бања је поднело захтев-ургенцију 
ЈП.бр. 228/2013 од 18.11.2013.г. за упис права 
јавне својине у корист јединице локалне 
самоуправе на кп.бр.605/3 у КО В.Бања. У 
ургенцији се наводи да је правноснажним 
решењем НОСК Секретаријата за финансије 
03бр.3427 и 4155/55 од 12.12.1958 год. извршен 
административни пренос кп.бр.605/3 у КО 
Врњачка Бања са Рашковић С. Милоша из 
Врњачке Бање на Бањско лечилиште ради 
проширења бањског парка., да се из истог 
решења види да је према тадашњем ГУП-у била 
предвиђена изградња изградња-проширење 
бањског парка на тој локацији.  

Даље се наводи да је према најновијим 
подацима из СКН Врњачка Бања предметна 
парцела неизграђена и укњижена на ХТП 
„Фонтана“ АД  из Врњачке Бање и да има 
површину 1233м2 као и да ово правно лице није 
поднело у прописаном року захтев у смислу 
чл.104 ст. 4. и 108 ст.1 важећег Закона о 
планирању и изградњи.  
 Поступајући по овом захтеву-ургенцији 
спроведен је доказни поступак и то: 

- одржане су усмене расправе пред овим 
органом  и то: дана 3,9. и 30.12.2013.г.  када је 
зам.јавног правобраниоца изјавила да остаје у 
свему при поднеску од 18.11.2013.г. а 
пуномоћник ХТП „Фонтана“ АД у 
реструктуирању  из Врњачке Бање адвокат 
Милан Вучић је затражио вештачење из разлога 
што је од властодавца добио информације о 
постојању резервоара за воду и гориво на 
наведеној парцели из којих се снабдева објекат 
хотела„Фонтана“ што је орган прихватио 
закључком на записнику од 30.12.2013.г и и 
наложио ХТП „Фонтана“ АД  из Врњачке Бање 
да ангажовањем вештака геометра идентификује 
поменуте објекте и,сачини скици и достави 
служби на изјашњавање странки у поступку.По 
достављању скице одржана је расправа пред 
органом дана 21.2.2014.год. на којој се 
правобранилац изјаснио да остаје при захтеву 
имајући у виду напомену на скици вештака 
геометра а да је постојање наведеног резервоара 
потребно документовати доказима а пуномоћник 
ХТП „Фонтана“ АД у реструктуирању је 
затражио да се остави рок за достављање доказа 
–пројектне документације у вези поменутог 

резервоара о чему је донет закључак на 
записнику и остављен рок од 15 дана. 

-Увид у изјашњење и достављену 
документацију пуномоћника ХТП „Фонтана“ АД 
у реструктуирању од 24.4.2014.год.  поводом 
обавезе да достави доказе  тачније извод из 
пројекта који се односи на резервоар у коме 
наводи да то предузеће не располаже том 
пројектном документацијом али да има податак 
ко је био пројектанта уз поднесак је приложена и 
фотокопија употребних дозвола за радове на 
објекту хотела „Фонтана“ и то решења бр.020-
50/75 и 354-22/76  

- Извршен је увид у списе предмета 354-
22/76-03 и из записника Комисије за технички 
пријем на страни 10 четврти ред стоји текст 
“резервоар за воду у објекту није оспособљен за 
употребу тако да није обезбеђено никакво 
покривање неравномерности у снабдевању соба 
са текућом водом“.  

- прибављено изјашњење јавног право-
браниоца дана 7.5.2014.год по достављеној              
документацији пуномоћник ХТП „Фонтана“ АД 
у реструктуирању. 

- Увид у евиденцију о поднетим захтевима за 
конверзију, утврђено је да ХТП „Фонтана“ АД  у 
реструктуирању из Врњачке Бање није 
подносила захтев за кп.бр. 605/3 КО Врњачка  
Бања у складу са чланом 104.ст.4 Закона о 
планирању и изградњи којим је прописано да ако 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
подзаконских аката из чл.108.ст.1., лице не 
поднесе захтев за конверзију права коришћења у 
право својине, надлежни орган ће по службеној 
дужности утврдити престанак права коришћења 
и утврдити право својине у корист јединице 
локалне самоуправе на чијој територији се 
налази предметно земљиште. Подзаконски акт из 
чл.108.ст.1. Закона о планирању и изградњи, 
Уредба о условима, критеријумима и начину 
остаривања права коришћења у право својине уз 
накнаду, као и о начину одређивања тржишне 
вредности... (Сл.гл.РС бр.67/11, 20/12) на снази 
је од 21.09.2011.г., тако да је рок за подношење 
захтева за конверзију био 21.10.2011.г. 

- да је према најновијим подацима из СКН 
Врњачка Бања предметна парцела   укњижена на 
ХТП „Фонтана“ АД  из Врњачке Бање и да има 
површину 1233м2. 

Код оваквог чињеничног стана овај орган 
оцењује као неспорно: 

- да  кп.бр. 605/3 КО Врњачка  Бања има 
статус  неизграђеног грађевинског  земљиште у 
смислу чл.88.ст.3. Закона о планирању и 
изградњи који прописије да је „Неизграђено 
грађевинско земљиште је земљиште на коме 
нису изграђени објекти, на коме су изграђени 
објекти супротно закону и земљиште на коме су 
изграђени само објекти привременог карактерa“, 
јер у поступку нису достављени докази да на 



 Страна 10     -   Број  9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     15.7.2015. године 
  

парцели постоје објекти изграђени у складу са 
законом а дотављена документација се односи на 
хотел „Фонтану“ која се из налаза геометра не 
налази на предметној парцели. Такође из 
цитираног дела записника комисије за технички 
пријем који је саставни део решења 354-22/76-03 
којим се одобрава употреба радова на објекту 
хотела „Фонтану“стоји да  „резервоар за воду у 
објекту није оспособљен за употребу ...“ из чега 
се закључује да је по документацији за објекат 
хотела „Фонтан“ исти у објекту а не ван на 
другој кат.парцели односно да по 
докумњентацији није предвиђен на предметној 
кп.бр. 605/3 КО Врњачка  Бања а уколико је и 
изведен без одобрења немења статус парцеле 
иста је и даље неизграђеног грађевинског  
земљиште,  

- да  ХТП „Фонтана“ АД  у реструктуирању 
из Врњачке Бање  није подносила у законском 
року захтев за конверзију за кп.бр. 605/3 КО 
Врњачка  Бања у складу са ланом 104.ст.4 Закона 
о планирању и изградњи, што је на записнику од 
9.12.2013 и потврђио пуномоћник ХТП 
„Фонтана“ АД  из Врњачке Бање у 
реструктуирању, па је неспорно да су испуњени 
услови да се усвоји захтев-ургенцију ЈП.бр. 
228/2013 од 18.11.2013.г. за упис права јавне 
својине у корист јединице локалне самоуправе 
на кп.бр.605/3 у КО В.Бања поднети од стране 
Јавног правобранилаштва Општине Врњачка 
Бања и утврди  престанак права коришћења ХТП 
„Фонтана“ АД из Врњачке Бање на истој,  како 
је и одлучено  у диспозитиву овог решење.    
    
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог 
закључка допуштена је жалба Министарству 
финансија, Сектор за имовинско-правне послове 
РС   у року од 15 дана од дана пријема истог. 
Жалба се подноси преко овог органа и таксира 
са 430,00 динара републичке административне 
таксе и 202 динара општинске  
административне таксе. 
 
      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
         Славица Стаменић,с.р. 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
     Бобан Ђуровић 
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