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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
51. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања, на 17.редовној седници одржаној 
18.02.2014.године на основу   чл.41а. 
Одлуке о монтажним објектима (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.15/10, 6/11, 
22/12 и 21/13), и 59. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.1/2013), донело је  
 

ОДЛУКУ О 
  ПЛАНУ  РАСПОРЕДА МЕСТА 

  ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА    

ЗА  ПРАЗНИК ЖЕНА – 8. МАРТ 
 

Чл.1. 
 Овом Одлуком се утврђује локација, 
врста монтажних објеката, правила 
постављања и временско  трајање плана 
распореда места за постављање мањих 
монтажних објеката на површини јавне 
намене у Врњачкој Бањи, за празник жена – 
8.март. 
 

Чл.2. 
 Утврђује се локација ''Истра'' за 
постављање 4 тезге за продају  цвећа и 
цветних аранжмана, према графичком 
прилогу овог плана. 
 Изглед тезге мора бити сличан типс-
ким тезгама које се у власништву општине. 
 Заузеће површине јавне намене 
постављањем тезге из претходног става 
овог члана је до 3м2. 
 

Чл.3. 
 Временско важење Плана је од 
01.03.2014.године до 10.03.2014.године. 
 

Чл.4. 
 Монтажни објекти – тезге се могу 
поставити након спроведеног поступка 
јавног надметања и закљученог уговора 
Општине са најповољнијим понуђачем. 

 
Чл.5. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 353-14/14 од 18.02.2014. 
                                           
ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                    Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 
52. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 17. редовној седници, одржаној 
дана 18.02.2014.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), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст), и члана  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.годину («Службени лист општине 
Врњачка Бања»,бр.20/13) у оквиру раздела 
2.2, функционална класификација 160, 
еконо-мска класификација 49912 назив 
позиције  Текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
341.289,00 динара, у корист апропријација 
у разделу 4. Општинска управа, у разделу 
4.17. Предшколска установа „Радост“,   
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функционална класификација 911, еконо-
мска класификација 482, назив позиције 
Порези и обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног нивоа власти другом у износу 
272.201,00 динара и економска класифика-
ција 512 назив позиције Машине и опрема 
у износу од 69.088,00 динара. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
Текуће буџетске резерве и увећати 
планиране апропријације 482, Порези и 
обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом и 512  Машине и 
опрема. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева ПУ „Радост“ 
Врњачка Бања бр.400-258/14 од 
29.01.2014.године,  на име одобравања 
средстава на име судских трошкова по 
пресуди бр.3.П.944/2013 Привредног суда у 
Краљеву. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
одељење Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежно за послове 
финансија и ПУ “Радост” Врњачка Бања. 
Обавезује се ПУ “Радост”  да по 
реализацији одобрених средстава Одељења 
за финансије, локалне јавне приходе и 
привреду достави Извештај о реализацији 
одобрених средстава са одговарајућом 
финансијском документацијом којом се 
потврђује трошење одобрених буџетских 
средстава. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-258/14 од 18.02.2014.године 
                                                                                                  
ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                  Андрија Боћанин,с.р. 
_____________________________________ 
 
53.  
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 17. редовној седници, одржаној 
дана 18.02.2014.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), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст), и члана  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.годину («Службени лист општине 
Врњачка Бања»,бр.20/13) у оквиру раздела 
2.2, функционална класификација 160, 
економска класификација 49912 назив 
позиције  Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 138.098,40 динара, у корист 
апропријације у разделу 4.20.2. Послови и 
инвестиције у комуналној делатности-јавна 
расвета, функционална класификација 640, 
економска класификација 5112, назив 
позиције Изградња зграда и објеката. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће буџетске резерве и 
увећати планирана позиција 5112, 
Изградња зграда и објеката. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева ЈП 
“Дирекција за планирање и изградњу“ 
Врњачка Бања бр.400-50/14 од 
10.01.2014.године на име одобравања 
средстава за изградњу јавне расвете у 
Станишинцима из ТС “Станишинци 
Миодраговићи”, дуж пута према школи у 
Станишинцима у дужини од 870м. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
одељење Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежно за послове 
финансија и ЈП “Дирекција за планирање и 
изградњу“ Врњачка Бања. Обавезује се ЈП 
“Дирекција за планирање и изградњу“ да 
по реализацији одобрених средстава 
Одељењу за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду достави Извештај о 
реализацији одобрених средстава са 
одговарајућом финансијском документаци-
јом којом се потврђује трошење одобрених 
буџетских средстава. 
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4. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-50/14 од 18.02.2014.године 
                                                                                               
ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

     ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                        Андрија Боћанин,с.р.  
_____________________________________ 
 
54. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 17.редовној  седници, одржаној 
дана 18.2.2014. 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 ), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 
20/13), и чл. 59 Статута 3општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  
 

              1.Врши се измена  решења 
Општинског већа бр.400-314/14 од 
31.1.2014.године („Службени лист општи-
не Врњачка Бања“ бр.4/14) у тачки 1. 
алинеја 2. тако што се износ: “1.512.000,00 
дин.“ мења у  износ: „1.344.000,00  
динара.“ 
 
              2. У осталом делу решење 
Општинског већа  бр.400-314/14 од 
31.1.2014.године о коришћење средстава за 
финансирање пројеката у 2014.години 
остаје непромењено. 
 

  3.Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-442/14 од 18.2.2014.године  
 

    ЗА  ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                      Андрија Боћанин,с.р. 
_______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
55.     
 Председник општине Врњачка Бања  
на основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС“, бр.16/02 и 16/05), чл.11.Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.3/14),  Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2014.годину („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.20/13) и 
чл.56.ст.1.тач.7.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
    о утврђивању висине финансијске 

помоћи породици  породиља без сталног 
запослења за 2014.годину 

 
Члан 1 

Овим закључком сагласно чл.11. 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања утврђује се за 2014.годину, висина 
новчаног износа од 2.000,00 динара 
месечно, на име финансијске помоћи 
породици породиље без сталног запослења, 
на начин и по поступку који је ближе 
прописан наведеном Одлуком. 
            

Члан 2 
Право на финансијску помоћ у 

назначеном периоду и у назначеном износу 
од 2.000,00 динара  месечно  оствариваће 
породица породиље без сталног запослења, 
у којој један од супружника има преби-
валиште најмање задњих пет година без 
прекида на територији општине Врњачка 
Бања и то у периоду који је Законом 
прописан за породиљско одсуство и 
одсуство са рада због неге детета. 
 Финансијска средства обезбеђују 
се Одлуком о буџету општине Врњачка 
Бања за 2014.годину годину у оквиру 
раздела 4. Општинска управа; глава 4.2.2; 
функционална класификација 040; 
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економска класификација 472 - Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. 
 Исплата финансијске помоћи 
породици породиља без сталног запослења 
вршиће се за породиље које отпочну са 
коришћењем породиљског одсуства и 
поднесу захтев након ступања на снагу 
измене Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања од 08.02.2014.године 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.3/14). 
 

Члан 3 
 Одељење за финансије, локалне 
јавне приходе и привреду општине 
Врњачка Бања вршиће исплату накнаде из 
чл.1.овог закључка. 
              

Члан 4 
 Чланом 31.ст.3.Одлуке о финанси-
јској подршци породици са децом на 
територији општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.22/12) предвиђено је да ће се затеченим 
корисницима по правоснажним решењима 
вршити исплата до истека рока утврђеним  
решењем. 
 

Члан 5 
 Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2014.године до 
31.12.2014.године, имајући у виду фина-
нсијске могућности буџета општине 
Врњачка Бања за 2014.годину. 
               Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 553-68/14 од  11.02.2014.године 
                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                   Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
56. 
 Председник општине Врњачка Бања   
на основу чл. 9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС„ бр.16/02 и 16/05), чл. 2.Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.4/09), чл.31 Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Службени лист 
општине Врњачка Бања“ бр.22/12 ), Одлуке 
о буџету Општине Врњачка Бања за 2014. 
годину ( „Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.20/13) и чл.56. ст.1.тач.7.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.1/13- пречишћен текст),  
донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
о утврђивању висине финансијске подршке  

породици  са  децом за  2014.годину 
 

Члан 1 
 Чланом 31. Одлуке о Финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања предвиђено је да ће 
се затеченим корисницима по 
правоснажним решењима вршити исплата  
до истека рока утврђеним  решењем. 
            

Члан 2 
    Овим закључком сагласно 

чл.2.Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом, утврђује се висина 
финансијске подршке породици породиље 
за четврто и свако следеће живорођено дете 
за период од 01.01.2014.године до 
31.12.2014.године у износу од 15.000,00 
динара месечно.  
 

Члан 3 
 Финансијска подршка у износу од 
15.000,00 динара месечно у периоду из чл.2 
овог закључка 2014-е године исплаћује се 
породици за четврто и свако следеће живо 
рођено дете са датумом рођења од 
08.03.2009.године, па до навршених 15 
година живота детета. 
 Финансијска  средства обезбеђују 
се у буџету општине Врњачка Бања за 
2014.годину у оквиру раздела 4. 
Општинска управа; глава 4.2.2; функци-
онална класификација 040; економска 
класификација 472 - Накнада за социјалну 
заштиту из буџета. 
            

Члан 4 
 Решењем кориснику права 
надлежна служба Општинске управе 
општине Врњачка Бања  за послове дечије 
заштите, утврдиће у сваком појединачном 
случају испуњеност услова за остваривање 
овог права из чл.2. овог закључка. 
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  Исплату новчаног износа по 
донетом правоснажном решењу из права на 
финансијску подршку породици породиље 
за четврто и свако следеће живорођено дете 
вршиће одељење за финансије, локалне 
јавне приходе и привреду општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 5 
 Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2014.године до 
31.12.2014.године, а имајући у виду 
финансијске могућности буџета општине 
Врњачка Бања за 2014. годину. 
 Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 553-86/14  од 19.02.2014.године 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                   Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
57. 

Председник општине Врњачка Бања 
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 5. Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 3/14-
пречишћен текст), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014. годину 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
20/13) и члана 56. став 1. тачка 7. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања, бр. 1/13-
пречишћен текст) донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о начину утврђивања износа за 
субвенционисање превоза деце 

која похађају обавезни припремни 
предшколски програм и основне школе  
на територији општине Врњачка Бања, 

а која нису у могућности да користе 
уговорени превоз  

код овлашћеног превозника за превоз на 
територији општине Врњачка Бања, 

за 2014. годину 

Члан 1 
Овим закључком, сагласно члану 5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања,  за 2014.  годину утврђује се начин и 
износ субвенционисања превоза деци која 
похађају обавезни припремни предшколски 
програм и ученицима који похађају осно-
вне школе на територији општине Врњачка 
Бања, а који имају пребивалиште на 
територији општине Врњачка Бања и чија 
удаљеност од школе је већа од четири 
километра и на наведеној релацији не могу 
да користе аутобуски превоз,  јер им не 
одговарају постојећи поласци овлашћеног 
превозника или није организован превоз 
аутобусом од места пребивалишта до 
школе. 

 
Члан 2 

Субвенцију за превоз из члана 1. 
овог закључка остварују деца која похађају 
обавезни припремни предшколски програм 
и ученици основних школа који путују на 
релацији од места пребивалишта до школе 
која се налази на територији општине 
Врњачка Бања, чија удаљеност је већа од 
четири километра, а које родитељи возе 
сопственим возилом. 

Висина износа накнаде трошкова 
превоза обрачунава се на бази 10% од 
износа цене литра бензина – европремиjум 
БМБ 95 Нафтне индустрије Србије према 
цени горива на дан обрачуна, по пређеном 
километру за повратну релацију на којој 
путују. 

Изузетно, за кориснике права из 
става 1, који имају пребивалиште у брдско-
планинском подручју, чији је пређени пут 
од куће до школе и обратно већим делом са 
висинском разликом на успону и силажењу 
(преко 70%), накнада трошкова превоза 
обрачунава се на бази 14%. 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 
за 2014. годину, из раздела 4 глава 4.2.3. 
Субвенције ученицима у основном 
образовању, функционална класификација 
912 Основно образовање, економска 
класификација 423 Услуге по уговору 
(превоз ученика). 

 
Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 
решењем Општинске управе општине 
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Врњачка Бања, надлежне организационе 
јединице за послове образовања, којим се у 
сваком појединачном случају утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог 
права за 2014. годину. 

Решење реализује Одељење за 
финансије, локалне јавне приходе и 
привреду Општинске управе општине 
Врњачка Бања у складу са Календаром 
образовно-васпитног рада основне школе 
за школску 2013/14. годину који је донело 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС. 

 
Члан 4 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и примењује се за период од 
01.01. до 31.12.2014. године, а у складу са 
финансијским могућностима буџета 
Општине. 

 
Члан 5 

Овај закључак објављује се у „Сл. 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-473/14 од 10.02.2014. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                   Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
58. 
 Председник општине Врњачка Бања 
на  основу чл.209.  Закона о општем 
управном поступку („Сл.лист СРЈ“, 
бр.33/97 и 31/2001 и („Сл.гласник РС“, 
бр.30/2010), Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – испр. и 108/2013 ), 
чл.16 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2014.г.(„Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 20/13),  чл. 56 Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/13- пречишћен текст) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-258/14 
од 18.02.2014.године, односно сравњивање 
текста решења са текстом закључка, 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА 

О УПТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  
БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ  

1. Врши се исправка техничке грешке 
решења Општинског већа бр.400-258/14 од 
18.02.2014.године, бр.400-258/14 од 
18.02.2014.године,  у тачки 1.  у делу текста 
„економска класификација 482, назив 
позиције Порези и обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом“ 
тако што уместо износа “272.201,00 дин.“ 
стоји  износ „69.088,00 динара“, а у делу 
текста „економска класификација 512 
назив позиције Машине и опрема“ тако 
што уместо износа“ 69.088,00 дин.“ стоји 
износ „272.201,00 динара“. 
 
2.  Ова исправка уноси се у све примерке 
акта који се исправља и производи правно 
дејство од дана од ког производи правно 
дејство акт који се исправља. 
 
3.  Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-258/14 од 26.2.2014.године 
 

        ЗАМЕНИК  
   ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                 Андрија Боћанин,с.р. 
      
   

O OPŠTEM UPRAVNOM 
POSTUPKU 
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