
 Страна 1     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     8.8.2014. године 

  

 
 

 

 

   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

172. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на основу члана 8. Одлуке о 

установљавању награде најбољи најбољем 

„Др Зоран Ђинђић („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), 

Закључка Одељења за заштиту животне 

средине, друштвене и комуналне 

делатности бр.400-1439/14 од 30.06.2014. 

године, Одлуке којом су утврђени начин, 

услови и рок за за подношење предлога за 

доделу награда најбољи најбољем „Др 

Зоран Ђинђић“ за 2014. годину бр.400-

1439/14 од 30.06.2014. године, по 

разматрању предлога Комисије за 

спровођење поступка доделе награда 

најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 

2014. годину, доноси 
 

ОДЛУКУ  

о додели награде најбољи најбољем „Др 

Зоран Ђинђић“ за 2014. годину 
 

1. 

У 2014. години додељују се три 

награде набољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“:  

- једна награда најбољем ученику 

основних школа на територији општине 

Врњачка Бања,  

- једна награда најбољем ученику 

средњих школа на територији општине 

Врњачка Бања и  

- једна награда најбољем студенту који 

имају пребивалиште на територији 

општине Врњачка Бања. 
 

2. 

Додељују се награде:  

Протић (Дејан) Андрији из 

Врњачке Бање, ученику седмог разреда 

ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, као 

најбољем ученику основних школа у 

школској 2013/14. години, у износу једне 

просечне зараде без пореза и доприноса за 

општину Врњачка Бања за мај 2014. 

године, што износи 34.068,00 динара; 

Ћоћић (Славољуб) Катарини из 

Врњачке Бање, ученици четвртог разреда 

Гимназије у Врњачкој Бањи, као најбољем 

ученику средњих школа, у износу од једне 

и по просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања за мај 

2014. године, што износи 51.102,00 динара. 

Сеизовић (Зоран) Милици из 

Вранеша, за постигнут успех на другој 

години студија на Економском факултету у 

Београду у току шк. 2012/13. године, у 

износу две просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања за мај 

2014. године, што износи 68.136,00 динара.  
 

3. 

 Додељује се новчани износ у висини 

заокруженог износа просечне зараде без 

пореза и доприноса за општину Врњачка 

Бања за мај 2014. године - 34.000,00 динара 

(према последње објављеним званичним 

статистичким подацима за мај месец 2014. 

године просечна месечна зарада без пореза 

и доприноса износи 34.068,00 динара 

(Саопштење РЗС, бр. 168 од 25.06.2014. 

године). 
 

4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1439/14 од 25.07.2014. године 
 

      ПРЕДСЕДНИК  

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                     Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 
 

173. 

 Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници одржаној 

дана 14.7.2014.год. на основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

ГОДИНА X – БРОЈ  15 – ВРЊАЧКА БАЊА –    8.8.2014. ГОДИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 



 Страна 2     -   Број  15.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     8.8.2014. године 

  

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 2014.годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 

11/14 и 14/14), чл. 59. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен 

текст), 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 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. 

(«Службени лист општине Врњачка 

Бања»,бр.20/13,10/14, 11/14 и 14/14) у 

оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у укупном износу 

од 1.000.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 2.1, председник 

Општине и Општинско веће, функци-

онална класификација 111, економске 

класификације 512, назив економске 

класификације Машине и опрема.  

 

2. Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу Захтева ЈП „Бели извор“ из 

Врњачке Бање бр. 400-1419/14 од 

25.6.2014.године за одобравање додатних 

финансијских средстава, у циљу покретања 

поступка јавне набавке од стране оснивача 

за набавку „специјалног возила аутосме-

ћара“ за потребе овог јавног предузећа.  

Предметну јавну набавку због хитности 

поступка спровешће Општина Врњачка 

Бања уз обезбеђење финансијских 

средстава за набавку истог, а након 

спроведеног поступка возило се даје на 

коришћење овом јавном предузећу. 

О захтеву ЈП „Бели извор“ изјаснило се 

Општинско веће Закључком бр.400-1419/14 

од 9.7.2014. године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије, локалне јавне 

приходе и привреду, Одељење за општу 

управу и Одељење за заштиту животне 

средине, друштвене и комуналне делатно-

сти Општинске управе општине Врњачка 

Бања.  

 

4. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ   ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1419/14 од 14.7.2014.године 

 

           ПРЕДСЕДНИК  

                                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 

 

174. 

 Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници одржаној 

дана 16.7.2014.године,  на 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 2014.године („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 

11/14 и 14/14), чл. 59. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен 

текст), 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 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. 

(«Службени лист општине Врњачка 

Бања»,бр.20/13,10/14, 11/14 и 14/14) у 

оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у укупном износу 

од 550.000,00 динара, у корист 

апропријације – 424-Специјализоване 

услуге- код Установе Туристичка организа-

циија Врњачка Бања. 

 

2. Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа 

бр.400-1586/14 од 16.07.2014.године,  а 
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поводом захтева ЈУ „Туристичка 

организациија“ Врњачка Бања. 

 

3. Туристичка организација је обавезна да 

достави извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује 

наменско трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије, локалне јавне 

приходе и привреду. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1586/14 од 16.7.2014.године 

                                                                                                                     

    ПРЕДСЕДНИК  

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 

 

175. 

 Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници одржаној 

дана 14.7.2014.године,  на 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 2014.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 

11/14 и 14/14), чл. 59. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен 

текст), 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 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. 

(«Службени лист општине Врњачка 

Бања»,бр.20/13,10/14, 11/14 и 14/14) у 

оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у укупном износу 

од 300.000,00 динара, у корист апропри-

јације – 424-Специјализоване услуге- код 

Установе Туристичка организациија Врња-

чка Бања. 

 

2. Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу захтева Установе Турстичка 

организација Врњачка Бања бр. 400-

1582/14 од 14.7.2014.године за додатна 

финансијска средстава, у износу од 

300.000,00 дин. на име недостајућих 

средстава за маркентишку презентацију 

Врњачке Бање у оквиру програма ТВ 

Коперникус из Београда, за време трајања 

туристичке сезоне у Врњачкој Бањи. 

 

3. Туристичка организација је обавезна да 

достави извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује 

наменско трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење за финансије, локалне јавне 

приходе и привреду,  

 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1582/14 од 14.7.2014.године 

                                                                                                                     

    ПРЕДСЕДНИК  

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                    Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 

 

176. 

 Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања ванредној седници одржаној дана 

25.07.2014.године,  на 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 2014.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14, 

11/14 и 14/14), чл. 59. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен 

текст), и чл.33. Пословника о раду  
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Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“  бр. 

7/09) доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 

1.Одобрава се коришћење средстава буџета 

општине Врњачка Бања за 2014.годину у 

укупном износу од 130.000,00 динара са 

раздела 4.3.5. Средства за финансирање 

пројеката, функционална класификација 

620, економска класификација 500, Издаци 

за нефинасијску имовину, и то износ од 

129.886,24 динара из извора 10 и износ од 

113,76 динара из извора финансирања 01, 

за финансирање изведених грађевинских и 

електроинсталатерских радова на 

одржавању објекта вртића у Подунавцима 

по окончаној ситуацији, о чему је 

Општинско веће донело  Закључак  број: 

400-624/14 од 25.7.2014.године. 

 

2. Средства из чл.1. овог решења 

одобравају се на основу захтева ПУ 

„Радост`“ Врњачка Бања бр.400-624/14 од 

11.7.2014године. 

 

3. ПУ „Радост“ је обавезна да достави 

извештај о реализацији одобрених средс-

тава са одговарајућом финансијском доку-

ментацијом којом се потврђује наменско 

трошење одобрених буџетских средстава 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одељење Општинске управе надлежно 

надлежно за послове финансија. 

 

5.    Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-624/14 од 25.7.2014.године 

 

           ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                 Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 

 

177. 

 Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној дана 

25.7.2014.године, на основу члана 

69.Закона о буџетском систему 

(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.и 

108/13), члана 24. Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2014.годину 

(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„ бр. 

20/13, 10/14, 11/14 и 14/14), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.13/14-пречишћен текст), и члана 33. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА  

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 400-

497/14 ОД 28.02.2014. ГОДИНЕ 

 

1. Решењем Општинског већа број 400-

497/14 од 28.02.2014. године из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине 

Врњачка Бања за 2014.г. («Службени лист 

општине Врњачка Бања», бр.20/13) у 

оквиру раздела 2.2., функционална класи-

фикација 160, економска класификација 

49912 назив позиције  Текућа буџетска 

резерва одобрена су средства у укупном 

износу од 3.000.000,00 динара, у корист 

следеће апропријације у разделу 4.2.7.  

реализација ЛАП за запошљавање, функци-

онална класификација 474, економска 

класификација 463 назив позиције донације 

и трансфери осталим нивоима власти.  За 

наведени износ умањила се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и 

увећана је планирана апропријација 463. 

донације и трансфери осталим нивоима 

власти. 

 

2. Обзиром да ће се средства у назначеном 

износу обезбедити накнадно када се стекну 

услови за наставак реализације ЛАПЗ-а за 

2014.годину од стране Министарства за рад 

запошљавање, борачка и социјална питања, 

Општинско Веће је донело Решење о 

укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве број 400-497/14 од 

28.02.2014. године о чему је Закључак Већа 

бр. 400-497/14 од 25.07.2014. године.  

 

3. О реализацији овог Решења стараће се 

Одељење за финансије, локалне јавне 
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приходе и привреду Општинске управе 

општине Врњачка Бања.  

 

4. Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-497/14 од 25.07.2014.године 

                                                                                    

    ПРЕДСЕДНИК  

                                  OПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 

 

178. 

 Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања ванредној седници одржаној дана 

9.07.2014.год. на основу чл. 59. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр.13/14-

пречишћен текст), и чл.33. Пословника о 

раду  Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“  

бр. 7/09) донело је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 Општинско веће је упознато са 

Правилником о критеријумима за 

остваривање права на накнаду дела 

трошкова за вантелесну оплодњу бр.400-

1386/14 од 20.6.2014.године, који је усвојен 

на седници Комисије за предлагање 

решења о остваривању права на надокнаду 

дела трошкова за вантелесну оплодњу  

17.6.2014.године и мишљења Одељења за 

заштиту животне средине, друштвене и 

комуналне делатности бр.400-1386/14 од 

2.7.2014.године. 

 

 Веће даје сагласност на предложени 

текст Правилника из става 1. овог 

Закључка, који је саставни део истог. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1386/14 од 9.07.2014.године 

                                                                                    

    ПРЕДСЕДНИК  

                                  OПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ РЕШЕ-

ЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА 

НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ 

 

179. 

Комисија  за предлагање решења о 

остваривању права на накнаду дела 

трошкова за вантелесну оплодњу форми-

рана решењем Председника општине 

Врњачка Бања  бр.020-91/14 од 

05.06.2014.године, на основу члана 27.став 

2. Одлуке о финансијској подршци породи-

ци са децом на територији општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“ бр.3/14 – пречишћен текст и 4/14-

исправка пречишћеног текста), на седници 

одржаној дана  17.06.2014.године,   доноси 

 

ПРАВИЛНИК  

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ 

ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ 

ОПЛОДЊУ 

 

Члан 1 

Овим правилником одређју се 

критеријуми за остваривање права на 

накнаду дела трошкова за вантелесну 

оплодњу које право је утврђено Одлуком о 

финансијској подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр.3/14– 

пречишћен текст и 4/14-исправка 

пречишћеног текста). 

 

Члан 2 

Критеријуми за остваривање права 

на накнаду дела трошкова за вантелесну 

оплодњу су: 

- Да су брачни и ванбрачни парови 

држављани Републике Србије, 

- Да имају пребивалиште на 

територији општине Врњачка Бања, с тим 

да један од партнера има пребивалиште 

најмање задњих пет (5) година пре дана 

подношења захтева, 

- Да у момену подношења захтева 

супруга није навршила 41. годину живота, 

- Да је у периоду до подношења 

захтева искористила право на максималан 

број покушаја вантелесног оплођења у 

складу са актом Републичког завода за 

здравствено осигурање. 
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Члан 3 

            Захтев за остваривање права на 

накнаду дела трошкова за вантелесну 

оплодњу подноси се Општинској управи 

општине Врњачка Бања, Организационој 

јединици надлежној за послове здравствене 

и социјалне заштите. Уз захтев се прилажу 

докази који су прописани чл.25 Одлуке и 

овим Правилником и то: 

 -уверење о држављанству (за оба 

супружника), 

 - фотокопије личних карти (за оба 

супружника), 

 -уверење о пребивалишту (за оба 

супружника), 

 -извод из матичне књиге венчаних 

односно оверена изјава два сведока да 

партнери живе у ванбрачној заједници, 

 -доказ о два изведена покушаја 

вантелесног оплођена, 

 -фактуру или профактуру овлашћ-

ене здравствене установе о трошковима 

поступка вантелесне оплодње, 

 -оверена фотокопија картице теку-

ћег рачуна. 

 

Члан 4 

            Комисија формирана решењем 

Председника општине разматра приспеле 

захтеве и у складу са критеријумима из 

овог Правилника, доставља Председнику 

општине предлог решења о испуњености 

услова из Одлуке за остваривање права на 

накнаду дела трошкова за вантелесну 

оплодњу. 

 

Члан 5 

             О приспелим захтевима одлучиваће 

се решењем, а исплата по признатом праву 

извршиће се по закључења уговора између 

општине Врњачка Бања и подносиоца 

захтева. 

 

Члан 6 

             Парови, односно корисник 

средстава је дужан да додељена средства 

користи искључиво за намену за коју је 

додељена. 

             Доказ о наменском трошењу 

средстава је извештај здравствене установе 

са комплетном медицинском документа-

цијом о спроведеном поступку вантелесне 

оплодње, који је корисник дужан да 

достави Организационој јединици 

општинске управе надлежној за послове 

здравствене и социјалне заштите у року од 

30 дана од дана када је поступак 

вантелесне оплодње спроведен. 

             Уколико корисник средстава, у 

року из предходног става, не достави 

извештај здравствене установе, сматраће се 

да средства нису наменски утрошена и 

покренуће се поступак за повраћај 

пренетих средстава увећаних за законску 

затезну камату. 

              Поступак за повраћај средстава 

покреће Организациона јединица општи-

нске управе надлежна за послове здравс-

твене и социјалне заштите. 

       

Члан 7 

            Организациона јединица општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове здравствене и социјалне заштите 

води евиденцију по решењима о остваре-

ном праву на накнаду дела трошкова за 

вантелесну оплодњу и обавља стручне и 

административно техничке послове за 

потрбе Комисије. 

 

  Члан 8. 

            Овај Правилник објављује се у 

„Службеном листу општине Врњачка 

Бања“, а ступа на снагу наредног дана од 

дана добијања сагласности Општинског 

већа. 

 

Број: 400-1386/14  од 20.06.2014.године 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                      Др Весна  Малићанин,с.р.                                                   
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