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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VIII – БРОЈ 2 – ВРЊАЧКА БАЊА –    2.03.2012. ГОДИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
10.  
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 26. редовној седници, одржаној 
24.2.2012.године,  на основу члана 9. 
Закона о јавним путевима (''Сл.гласник РС, 
бр. 101/05, 123/07 и 101/11),  36. ст.1. тачка 
32. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.  13/10-
пречишћен текст) и  чл.14. и15.  Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2012.годину ( ''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.16/11), чл. 6. Одлуке о оснивању 
Дирекције за планирање и изградњу ЈП 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.4/06-пречишћен текст и 13/09) и 
чл.5.ст.2. Одлуке о  општинским и 
некатегорисаним путевима (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.  6/08 и 17/09), 
донела је  

 
О Д Л У К У  

о  усвајању и давању 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 

2012.годину 
 

Члан 1. 
 Усваја се и даје  сагласност на  
Програм одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатего-
рисаним путевима и улицама и изградњи и 
реконструкцији јавне расвете на подручју 
општине Врњачка Бања за 2012.годину, и 
односи се на уређење грађевинског 
земљишта у делу путева и јавне расвете, 
који је усвојио Управни одбор Дирекције 
за планирање и изградњу одлуком бр.400-
169/12 од 17.2.2012.године. 
 Саставни део ове одлуке чини 
Програм одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатего-

рисаним путевима и улицама и изградњи и 
реконструкцији јавне расвете на подручју 
општине Врњачка Бања за 2012.годину, и 
односи се на уређење грађевинског 
земљишта у делу путева и јавне расвете. 
 

Члан 2. 
 Средства за финансирање Програма 
одржавања, заштите, развоја и управљања 
општинским и некатегорисаним путевима 
и улицама и изградњи и реконструкцији 
јавне расвете  на подручју општине 
Врњачка Бања за 2012.годину, и односи се 
на уређење грађевинског земљишта,  у де-
лу путева планирана су Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2012.г. и то: 
 1) у делу одржавања саобраћајних 
објеката - путева: 

- Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности – путеви – 
редни број апропријације 148, 
економска класификација 425 
Текуће поправке и одржавање у 
износу 14.000.000 динара и 
коришћење текуће буџетске 
резерве у износу од 506.000 
динара, односно укупно 
14.506.000 динара; 

2) у делу изградње и капиталног-
инвестиционог одржавања 
саобраћајних објеката – путева: 
- Посл.одрж и инвестиц. у 

комун.делатности – путеви – 
редни број апропријације 149, 
економска класификација 511 
Зграде и грађевнински објекти у 
износу од  15.000.000 динара; 

- Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности – уређење 
грађевинског земљишта - редни 
број апропријације 150, еконо-
мска класификација 511 Зграде 
и грађевнински објекти у износу 
од 40.000.000 динара; 

- Средства за финансирање 
пројеката - редни број апропри-

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0141cc/14136.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk101/05
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0141cc/14136.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk123/07
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јације 34, економска класифи-
кација 500 Издаци за нафина-
нсијску имовину у износу од 
35.000.000 динара. 

 
Члан 3. 

 Средства за финансирање Средства 
за финансирање Програма изградње и 
реконструкције јавне расвете  на подручју 
општине Врњачка Бања за 2012.годину, и 
односи се на уређење грађевинског 
земљишта у делу јавне расвете, планирана 
су Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2012.годину и то: 

- Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - јавна расвета 
– редни број апропријације147 
конто 425 Текуће поправке и 
одржавање у износу од 
3.000.000 динара; 

- Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - јавна расвета 
– редни број апропријације148 
конто 4255112 Изградња зграда 
и објеката у износу од 5.000.000 
динара; 

- Средства за финансирање проје-
ката - редни број апропријације 
34, економска класификација 
500 Издаци за нефинансијску 
имовину у износу од 2.000.000 
динара.  

 
Члан 4. 

Реализацију Програма одржавања, 
заштите, развоја и управљања општинским 
и некатегорисаним путевима и улицама и 
изградњи и реконструкцији јавне расвете 
на подручју општине Врњачка Бања за 
2012.годину, и односи се на уређење 
грађевинског земљишта у делу путева и 
јавне расвете,  врши Општинско веће из 
средстава из става чл.2. ст.1.тачка 2) и 
чл.3.ст.1.алинеје 2. и 3. ове одлуке, на 
основу спремности документације 
потребне за спровођење јавних набавки и 
извођење радова у складу са прописима 
који регулишу изградњу и инвестиционо 
одржавање путева. 
 

Члан 5. 
 Буџетска  средства из  члана 2. и 3. 
ове одлуке,  преносе се ЈП »Дирекцији за 
планирање и изградњу« - управљачу пута, 

у складу са процедурама за извршење 
буџета. 
 Обавезује се ЈП »Дирекцији за 
планирање и изградњу« да на основу ове 
Одлуке спроведе поступак уговарања 
извођења радова потребних за реализацију 
Програма одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегори-
саним путевима и улицама и изградњи и 
реконструкцији јавне расвете на подручју 
општине Врњачка Бања за 2012.годину, и 
односи се на уређење грађевинског 
земљишта у делу путева и јавне расвете у 
складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 

од дана објављивања  у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'', а примењује се од 
1.1.2012.године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број: 344-34/12 од 24.2.2012.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
11.    

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 26. седници одржаној дана 24.2. 
2012.године,  на основу чл. 13. став 5. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'',  бр. 129/07) и чл.24. и 36.став 
1.тачка 24. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10- пречишћен текст), донела 
је  
 

               О Д Л У К У 
О  УСПОСТАЉАЊУ САРАДЊЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком успоставља се 
сарадња између општине Врњачка Бања и 
потписница Мемеорандума о оснивању 
Мреже енергетских менаџера Србије – 
МЕМС. 
 

Члан 2. 
 Сарадња се успоставља у областима 
повећање знања, вештина и квалитета 
праксе енергетских менаџера, као и 
њихове ефикасности кроз мрежу чвршћих 
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односа, проширивањем опсега и дубине 
политике енергетског менаџмента промо-
висањем истог код доносилаца одлука и у 
широј јавности, и окупљања око информа-
тивно-едукативног портала енергетских 
експерата ради директне, отворене, сталне 
и интензивне комуникације уз побољшање 
енергетске ефикасности на локалном 
нивоу и индустрији као једне је од приори-
тетних области за даљу примену стратегија 
и закона који обезбеђују одрживи развој, 
као и промовисање квалитетнијег енерге-
тског менаџмента кроз: 
1. Превазилажење одређених препрека, 
међу којима су: недовољна информисаност 
и обученост самих менаџера, недовољна 
веза са одлучиоцима, мали утицај на креи-
рање политика, некоординисано деловање, 
размена података и добрих пракси, итд, 
2. Стварањем сталне и интензивне 
комуникације енергетских менаџера у 
локалној заједници и индустрији Србије 
оствариће се далекосежни резултати од 
интереса за примену укупне енергетске 
стратегије Србије,  
3. Мрежу енергетских менаџера Србије 
која ће међусобно спајати менаџере у 
општинама и индустрији, али и енергетске 
менаџере са креаторима енергетске поли-
тике, као и са универзитетима и становни-
штвом. 

 
Члан 3. 

  Сарадње ће се уредити мемора-
ндумом о сарадњи, а може се заснивати на 
принципима: партнерства, транспарентно-
сти, одговорности, заједничког планирања 
и усклађивања активности, обостраног 
интереса, међусобног информисања и 
аутономности страна потписница, сагласно 
Уставу и важећим прописима Републике 
Србије, као и Стратешким документима 
општине Врњачка Бања, без финансијских 
обавеза Општине. 
 

Члан 4. 
            Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, да у име општине Врњачка 
Бања потпише меморандумом о  сарадњи. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу 
наредног дана по објављивању  у 
''Службеном листу општине Врњачка 
Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-54/12 од 24.2.2012.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
12.   

Скупштина општине Врњачка Бања  
на 26. седници одржаној дана    
24.2.2012.године,  на основу чл.46., 50.ст.6. 
и  102.ст.1. тачка 5. Закона о заштити 
природе (''Сл.гласник РС'', бр.36/09, 88/10 
и 91/11), чл. 7. Правилника о регистру 
заштићених природних добара 
(''Сл.гласник РС'', бр.30/92),  чл. 36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-
пречишћен текст), на предлог Завода за 
заштиту природе Србије, донела је  

 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ 

СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ''ДВА ХРАСТА 
ЛУЖЊАКА-ВРЊЦИ'' 

 
1. Ступањем на снагу ове  Одлуке 

престаје заштита Споменика природе ''Два 
храста лужњака-Врњци'', као природног 
добра и брише из Регистра заштићених 
природних добара. 

2. Ступањем на снагу ове Одлуке, 
ставља се ван снаге Одлука Скупштине 
општине Врњачка Бања бр.322-5/95 од 
3.11.1995.године (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр.13/95) и Одлука Скупштине 
општине Врњачка Бања бр.501-100/02 од 
23.12.2002.године (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр.24/02). 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 501-132/11 од 24.2.2012.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
              Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
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13.  

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 26. редовној седници, одржаној 
24.2.2012.године, на основу чл.21. став 1. 
Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 8/92 и 
24/04) и чл.36. ст.1.тачка 11.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуке о измени 

и допуни Статута Установе за 
предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања  

 
I. 

 Даје се сагласност на Одлуку о 
измени и допуни Статута Установе за 
предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања,  коју 
је донео Управни одбор ове установе на 
седници од 12.10.2011.године, под бр.866.  
       

II. 
 Даје се сагласност на Одлуку о 
измени и допуни Статута Установе за 
предшколско васпитање, образовање и 
исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања,  коју 
је донео Управни одбор ове установе на 
седници од 24.11.2011.године, под бр.971.  
      
   III. 
 Ово решење ступа на снагу  
наредног дана од дана доношења,  а 
објавиће се у “Сл.листу општине Врњчка 
Бања”. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број:020-3/12  од  24.2.2012.год. 
     
   ПРЕДСЕДНИК   
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
14. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 24. седници која је одржана 
24.2.2012.године, по разматрању предлога 

за разрешење члана Општинског већа 
општине Врњачка Бања, на основу 
записника о спроведеном тајном гласању 
број 013-3/12 од 24.2.2012.године, чл.50. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', број 129/07), чл.67. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст)  и 
чл.68.став 3. Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст и 
1/11), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 
ВЕЋА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

 Разрешава се Мирко Станчић, 
дужности члана Општинског већа 
Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-10/12  од 24.2.2012.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
15. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 24. седници која је одржана 
24.2.2012.године, по разматрању предлога 
за избор чланa Општинског већа општине 
Врњачка Бања, на основу записника о 
спроведеном тајном гласању број 013-2/12 
од 24.2.2012.године, чл.45. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
број 129/07), чл.57. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст)  и 
чл.68.став 3. Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10-пречишћен текст 
и 1/11), донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ 

      ВЕЋА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 Бира се Марија Раковић за члана 
Општинског већа Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
  Мандат члана Општинског већа 
траје  до истека мандата одборника 
Скупштине општине изабраних на 
редовним изборима. 
 

Члан 3. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-9/12  од 24.2.2012.године 
      
           ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
___________________________________ 
 
16. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 24. редовној седници, одржаној 
24.2.2012.године, на основу чл.36. ст.1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.13/10-пречишћен текст), донела је  

З А К Љ У Ч А К 

 Скупштина општине констатује да 
вршиоцу дужности директора Дирекције 
за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања ЈП, Душку Магделинићу, 
престаје мандат 18.3.2012.године. 
 Обзиром, да  поступак за избор 
директора, како је то предвиђено Статутом 
Дирекције за планирање и изградњу, 
захтева дужи временски период  ради 
спровођења статутом утврђених проце-
дура, и имајући у виду да је неопходно 
обезбедити несметано обављање послова 
ради којих је Дирекција за планирање и 
изградњу основана,   Скупштина општине 
је сагласна да  лице из става 1. овог 
закључка настави са обављањем наведених 

дужности до именовања директора овог 
јавног предузећа. 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања'', а примењује се 
од 18.3.2012.године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-8/12 од 24.2.2012.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
17.     
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 24. редовној седници, одржаној 
24.2.2012.године, на основу чл.36. ст.1. 
тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.13/10-пречишћен текст), донела је  

З А К Љ У Ч А К 

 Скупштина општине констатује да 
вршиоцу дужности директора Културног 
центра Врњачка Бања, Јелени Боровић-
Димић, престаје мандат 18.3.2012.године. 
 Обзиром, да  поступак за избор 
директора, како је то предвиђено Статутом 
Културног центра захтева дужи временски 
период  ради спровођења статутом утврђе-
них процедура, и имајући у виду да је 
неопходно обезбедити несметано обавља-
ње послова ради којих је Културни центар 
основан,   Скупштина општине је сагласна 
да  лице из става 1. овог закључка настави 
са обављањем наведених дужности до 
именовања директора ове установе. 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања'', а примењује се 
од 18.3.2012.године. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

  Број: 020-7/12 од 24.2.2012.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
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18.     
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 26. седници одржаној дана 
24.2.2012.године,  на основу чл.32. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07),  чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр 
13/10-пречишћен текст) и тачке 5. Одлуке о 
оснивању Регионалне Агенције за 
просторни и економски развој Рашког и 
Моравичког округа (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.18/8), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању члана 
Скупштине Регионалне Агенције за 

просторни и економски развој Рашког и 
Моравичког округа 

 
 1. Разрешава се Јелена Богојевић 
дужности члана Скупштине Регионалне 
Агенције за просторни и економски развој 
Рашког и Моравичког округа, због дужег 
одсуства са посла. 
 2. Именује се Александар 
Миљаковић, испред општине Врњачка 
Бања, за члана Скупштине Регионалне 
Агенције за просторни и економски развој 
Рашког и Моравичког округа. 
 3.  Ово решење ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
      Број: 020-11/12 од  24.2.2012.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
      Петар Арсић,с.р. 
____________________________________ 
 
19. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 26. редовној седници одржаној дана 
24.2.2012.године, на основу чл. 
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.11. Одлуке о оснивању Туристичке 
организације Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 6/07-
пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-
пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана  
Управног одбора Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешава  се Слободан Вучковић, 

дужности члана у Управном одбору 
установе Туристичка организација Врња-
чка Бања,  због престанка радног односа. 

 
II. 

Именују се Маја Мирић, за члана у 
Управном одбору Туристичке органи-
зације Врњачка Бања, испред установе. 

 
III 

 Ово решење ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу општине 
Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-4/12  од 24.2.2012.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
20. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 71. редовној седцини 
одржаној дана 17.02.2012. године, на 
основу члана 69. и 70. Закона о заштити 
животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 
135/04 и 36/09), члана 9. став 2. и члана 15. 
Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник 
РС“ бр.36/09), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања – пречишћен текст 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10), и чл.33. Пословника о раду 
Општинског већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.07/09 ),  доноси: 
 
ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ 
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 Овим Програмом успоставља се 
локална мрежа мерних станица/мерних 
места за праћење квалитета ваздуха на 
територији општине Врњачка Бања за 2012 
годину. 
 Програмом се одређује број и 
распоред мерних места/мерних станица 
обим, врста и учесталост мерења нивоа 
загађујућих материја у ваздуху на 
територији општине Врњачка Бања која 
припада територији Републике Србије, 
зони „Србија” у складу са чланом 2. став 1. 
тачка 1. Уредбе о одређивању зона и 
агломерација („Службени гласник РС“, 
број 58/2011).   
 Локације мерних места/мерних 
станица у локалној мрежи на територији 
општине Врњачка Бања, као и загађујуће 
материје које се прате на појединим 
мерним местима/мерним станицама дате 
су у Табели 1. 
 Загађујуће материје наведене у 
Табели 1. мере се континуално на фиксним 
мерним местима, у складу са прописом 
којим се уређују услови за мониторинг и 
захтеви квалитета ваздуха. 
 Загађујуће материје на мерним 
местима наведене у Табели 1. мере се по 
динамици мерења дефинисаној у делу V. 
овог програма. 
 
УВОД 
 Општина Врњачка Бања прoстирe 
сe дoлином  реке Зaпaдна Moрaва, нa 
сeвeрним пaдинaмa Гoчa (1.147 мнв), у 
зaлeђу jужних oбрoнaкa Глeдићких 
плaнинa (Црни врх 819 мнв, Пaлeж 853 
мнв), Koпaoникa (2.017 м), Жeљинa (1.785 
м) и Стoлoвa (1.376 м). Нajпoзнaтиje је 
бaњскo лeчилиштe у Србиjи, мeђунaрoднoг 
је рaнгa, бaњa првoг стeпeнa, цeнтaр је 
интeгрaлнe туристичкe рeгиje. Заузима 
прoстoр oд 239 км2,са својих 14 нaсeљa, у 
којима живи 26.492 стaнoвникa, пo пoпису 
из 2002. гoдинe.  
 Oбухвaтajући прoстoр срeдњeг 
пoљa Зaпaднoг пoмoрaвљa, oпштинa 
Врњaчкa Бaњa сe нaлaзи нa 
инфрaструктурнoм кoридoру Kрaљeвo - 
Kрушeвaц. Прoстoрнo, oпштинa Врњaчкa 
Бaњa припaдa групи мaњих oпштинa у 
Србиjи. У нeпoсрeднoм je тeритoриjaлнoм 
кoнтaкту сa oпштинaмa Kрaљeвo, Tрстeник 
и Aлeксaндрoвaц, сa кojимa je 

инфрaструктурнo вeoмa дoбрo пoвeзaнa. 
Maгистрaлним жeлeзничким и путним 
прaвцeм пoвeзaнa je прeкo Kрaљeвa и 
Kрушeвцa сa свим oстaлим пoдручjимa у 
Србиjи, a путeм прeкo Гoчa и нeпoсрeднo сa 
Aлeксaндрoвцeм. 
 Рeљeф je мeшoвитoг рaвничaрскoг и 
брдскo-плaнинскoг кaрaктeрa. Прoсeчнa 
нaдмoрскa висинa Врњaчкe Бaњe je 230 
мнв. Сaми тoпли извoри Бaњe лeжe нa 255 
мнв. Бaњa лeжи нa крajњим сeвeрним 
oгрaнцимa Гoчa, сa кoгa сe кa сeвeру 
пружajу мнoгoбрojнe кoсe, кoje сe спуштajу 
прeмa мoрaвскoj дoлини. Измeђу двe oвaквe 
кoсe, a скoрo прeмa нajвишeм врху, 
лoцирaнa je Бaњa. У oрoгрaфскoм пoглeду 
нajинтeрeсaнтниjи je Бoрjaк шумски 
кoмплeкс, сa изрaжeним свим eкспoзи-
циjaмa, зaрaвњeним грeбeнимa и стрмим 
пaдинaмa прeмa вoдoтoцимa. 
 Гeoлoшки склoп je рaзнoврстaн. 
Нajвиши дeлoви плaнинe Гoч су 
сeрпeнтински, дoк сe у нижим дeлoвимa, у 
сливу Врњaчкe рeкe свe дo нaсeљa, пружa 
зoнa кристaлних шкриљaцa и филитa. Пoтeз 
oд ушћa Липoвaчкe рeкe у Врњaчку рeку, 
свe дo Зaпaднe Moрaвe, сaдржи aлувиjaлни 
нaнoс и пoкривeн je илoвaчoм и хумусoм. 
Meстимичнo измeђу првoбитних стeнa 
утиснулe су сe и стeнe мaгмaтскoг пoрeклa.  

Хидрoгрaфскa мрeжa je рaзгрaнaтa, 
пoстojи вeлики брoj извoрa и издaни. 
Koмплeтнo пoдручje oпштинe бoгaтo je 
вoдoм. Вoдoтoци (Грaчaчкa, Нoвoсeлскa, 
Врњaчкa, Липoвaчкa и Пoпинскa рeкa) 
припaдajу сливу Зaпaднe Moрaвe, Ибрa и 
Рaсинe. Сви тoкoви имajу буjични 
кaрaктeр, пoслe oтaпaњa снeгa и пoвeћaнoг 
приливa пaдaвинa дoлaзи дo вишeструкoг 
пoвeћaњa прoтицaja у њимa. To je вeoмa 
нeпoвoљнo сa aспeктa рeзeрви вoдe зa пићe 
и збoг пoслeдицa пoплaвa, aли су 
пoзитивни eфeкти у пoглeду oбнaвљaњa 
вoдa и испирaњa eвeнтуaлних зaгaђeњa. 
Сaмa Бaњa пoсeдуje три врстe вoдe: тoплу 
и хлaдну минeрaлну вoду и плaнинску 
пиjaћу вoду, дoвeдeну сa вишe извoрa 
плaнинe Гoч. Дo сaдa je истрaжeнo шeст 
извoрa минeрaлних вoдa Врњaчкe Бaњe, oд 
кojих су чeтири извoрa пoзнaтa ширoм 
Eврoпe: тoпли извoр и три хлaднa извoрa 
(Снeжник, Jeзeрo, Слaтинa). Сви oви 
извoри су истoг вулкaнскoг пoрeклa и 
имajу скoрo истe минeрaлнe сaстojкe, aли у 
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рaзличитим oднoсимa. Хидрoгрaфски 
oквир, свojoм aтрaктивнoшћу, дoпуњуjу 
jeзeрцa у Пoдунaвцимa, пoрeд Зaпaднe 
Moрaвe - "Moрaвскa jeзeрa". 
 Збoг спeцифичнe кoнфигурaциje 
тeрeнa и буjнe вeгeтaциje пoдручje 
oпштинe Врњaчкe Бaњe имa 
кaрaктeристикe кoнтинeнтaлнe и умeрeнo 
кoнтинeнтaлнe климe (тeмпeрaтурнe 
aмплитудe нису вeликe, крaтaк сушни 
пeриoд, прoсeчнo дугoтрajaн кишни 
пeриoд). Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa oд 
10,60C (нajхлaдниjи je jaнуaр сa срeдњoм 
тeмпeрaтурoм oд 0,70C, нajтoплиjи aвгуст 
сa срeдњoм тeмпeрaтурoм oд 20,20C,  
срeдњa тeмпeрaтурнa рaзликa нajтoплиjeг 
и нajхлaдниjeг мeсeцa je 19,50C). У 
Врњaчкoj Бaњи нeмa jaчих врућинa 
(срeдњe мaксимaлнe тeмпeрaтурe крeћу сe 
oкo 280C). Meтeoролoшки пoдaци сa три 
стaницe (Kрaљeвo 255 мнв, Врњaчкa Бaњa 
235 мнв и Гoч 990 мнв) зaбeлeжили су дa 
je aпсoлутни мaксимум 38,40C, a 
aпсoлутни минимум -27,10C; срeдњa 
врeднoст тeмпeрaтурe у вeгeтaциoнoм 
пeриoду (aприл-сeптeмбaр) je 17,80C. 
Вeтрoви нису кaрaктeристични зa oвo 
пoдручje (кoнфигурaциjoм тeрeнa и 
бoгaтoм вeгeтaциjoм Бaњa je зaштићeнa oд 
вeтрoвa), нajчeшћи су сeвeрoзaпaдни и  
сeвeрни вeтaр уз Зaпaдну Moрaву, jужни 
вeтaр дувa углaвнoм вaн вeгeтaциoнoг 
пeриoдa и срeдњe je jaчинe. Прoсeчнa 
гoдишњa влaжнoст вaздухa приличнo je 
висoкa (78%). Нajсувљи je aвгуст (71%), 
нajвлaжниjи je дeцeмбaр (86%). Прoсeчнa 
гoдишњa oблaчнoст je мaлa (5,5 дeсeтинe 
пoвршинe нeбa), a прoсeчнa гoдишњa сумa 
сунчeвoг зрaчeњa je сaсвим 
зaдoвoљaвajућa (1.922 чaсa). 

Прoсeчнe гoдишњe кoличинa 
пaдaвинa у Врњaчкoj Бaњи су 928 мм, у 
дoлини Зaпaднe Moрaвe 650 мм; дoк у 
вишим прeдeлимa пaднe измeђу 1.000 и 
1.200 мм, штo пoвoљнo утичe нa 
вeгeтaциjу. У тoку вeгeтaциoнoг пeриoдa 
кoличинa пaдaвинa je 382 мм. 
Нajкишoвитиjи мeсeц je jун, дoк je нajмaњe 
пaдaвинa у сeптeмбру. Maглe имa врлo 
рeткo. Kaрaктeристични су крaткoтрajни 
рaни jeсeњи и кaсни прoлeћни мрaзeви, 
кojи су бeз oпaснoсти зa вeгeтaциjу. Jeднoм 
рeчjу, климaтски прeдуслoви, прe свeгa у 
дoлини Зaпaднe Moрaвe, пoгoдуjу 

квaлитeтнoj пoљoприврeднoj прoизвoдњи. 
Jeдини лимитирajући фaктoри су гoдишњe 
oсцилaциje тeмпeрaтурe и кoличинe 
пaдaвинa. 

 
II. ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА 
 
Систематско мерење загађености ваздуха у 
општини Врњачка Бања обезбеђује: 
 
- праћење нивоа загађености ваздуха 
у односу на граничне и толерантне 
вредности нивоа загађујућих материја, 
- праћење трендова концентрација по 
зонама градске територије, 
- детекцију повећаних концентрација 
загађујућих материја, 
- процену изложености популације, 
- информисање јавности и давање 
препорука за понашање у епизодама 
  повећаног загађења ваздуха, 
- идентификацију извора загађења 
или ризика, 
- анализу утицаја одређених извора 
загађивања на квалитет ваздуха, 
- развој одговарајућих краткорочних 
акционих планова и планова за    управља-
ње квалитетом ваздуха, 
- предузимање превентивних мера у 
сегментима значајним за заштиту ваздуха 
од загађивања, 
- сагледавање утицаја предузетих 
мера на ниво загађености ваздуха. 

 
III. ТЕРИТОРИЈА, ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА И 
ЗАКОНСКИ ОКВИР МОНИТОРИНГА 
 
Локација мерних станица:  
 
-места за мерење чађи и сумпордиоксида 
покривају подручја Дома здравља и 
Интерне болнице  у  Врњачкој Бањи. 
- местo за  мерење азотових оксида 
покрива подручја Дома здравља. 
-локације за мерење таложних материја су 
следеће: ЈП “Бели извор“, Олимпијски 
базен, Минерално купатило, „Витојевац “ 
и Дечији вртић „Колибри“  
-локација за мерење суспендованих 
честица (PM10) је у дворишту ЈП “Бели 
извор“. 
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Период спровођења мониторинга: 
квалитет ваздуха прати се од 01.01.2012 – 
31.12.2012. године.  
Законски оквир: Закон о заштити ваздуха 
(„Службени гласник РС“, број 36/09), 
Уредба о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС“, број 11/10 и 75/10), Уредба о 
утврђивању програма контроле квалита 
ваздуха у државној мрежи (“Сл. гл. РС” бр. 
58/11). 
 
IV. ИЗВОРИ ЗАГАЂИВАЊА ВАЗДУХА 

 
Извори загађивања ваздуха могу се 

сврстати у две групе: 
 

1) Стационарни извори 
 -Извори загађивања у рубним 
подручјима града: пољопривредне акти-
вности (паљење стрништа, корова и сл.), 
паљење отпада, индивидуална ложишта,  
 -Загађење пореклом од индустрије: 
индустријски погони у индустријској зони 
града 
 -Извори загађивања у комуналној 
средини: индивидуалне котларнице, паље-
ње отпада у контејнерима, индивидуална 
ложишта, издвојени објекти за припрему 
хране (припрема роштиља, печењаре, 
пекаре и сл.). 

 
2) Покретни извори 
 -Било који облик возила са мотором 
са унутрашњим сагоревањем: моторцикли, 
лака и тешка возила која користе бензин и 
дизел, грађевинске и пољопривредне 
машине. 

 
V. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА 

 
У складу са специфичном 

конфигурацијом терена, у Врњачкој Бањи 
мониторинг ће се спроводити на седам (7) 
локација и 8 (осам) мерних места. Свака 
локација је изабрана водећи рачуна о 
метеоролошким параметрима, локацијама 
околних стамбених објеката и насеља, а 
узете су у обзир и расположиве техничке 
могућности  и безбедносни услови на 
расположивим локацијама. 

Узорци са седам (7) локација, 
односно осам (8) мерних места, узимаће се 
по динамици предвиђеној за фиксно 

континуално узимање узорака и вршење 
њихове анализе и то: 

- Сумпор диоксид и чађ, мериће се на 
два (2) мерна места (фиксна континуална 
мерења) свакодневно осмоканалним 
узоркивачем  ваздуха ProEkos AT 801x и 
PE 801x са дигиталним очитавањем 
времена и протока ваздуха и то: 

1) „Дом здравља“ (зона саобраћаја 
и стамбена зона) 
2) „Интерне болнице“   

       На сваком каналу за узорковање 
сумпордиоксида уграђена је чаура за 
узорковање чађи са филтерпапиром. 

        - Азотни оксиди мериће се на 
мерном месту „Дом здравља“ (фиксно 
континуално мерење) свакодневно 
осмоканалним узоркивачем  ваздуха 
ProEkos AT801x и PE 801x са дигиталним 
очитавањем времена и протока ваздуха. 

Средње 24-часовне вредности напред 
наведених загађујућих материја биће 
приказане у месечним извештајима, 
упоређене са граничним и толерантним 
вредностима. 

-Укупне таложне материје и укупна 
масена концентрација одређиваће се  
мерењем и анализом  са  5 локација- 
мерних места (наменска мерења)  једном 
месечно у току годину дана 

1).ЈП.“Бели извор“ 
2).„Олимпијски базен“ 
3).“Минерално купатило“ 

            4). “Витојевац “ 
            5). „Дечији вртић „Колибри“ 

-Суспендоване честице PM10 - 
узоркивач, одређиваће се мерењем и 
анализом са локације ЈП.“Бели извор“ на 
сваких 15 дана. 

Узимање узорака и анализа укупних 
таложних материје, укупне масене 
концентрације суспендованих честица, 
обухвата лабораторијску проверу, односно 
њихову хемијско-физичку анализу и 
упоређиваће се са прописаном максимално 
дозвољениом концентрацијом за укупне 
таложне материје, граничним и толеран-
тним вредностима у циљу утврђивања 
загађености ваздуха. Добијене вредности 
биће приказане у месечним извештајима.  
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Табела 1.  ФИКСНЕ МЕРНЕ ЛОКАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Загађујуће материје Ред 

бр. 
Задужена 
институц

. 
Локација Округ 

φ (N) 
 

λ (E) 

H 
(m) 

Тип 
 SO2 PM10 УТМ* Чађ NOx

1 ДОМ ЗДРАВЉА РШ N 43037’309’’; 
E020053’428’’ 272 Г/С SO2   Чађ NO

x 

2 ИНТЕРНА 
БОЛНИЦА РШ N43036’993’’; 

E020053’844’’ 308 Г SO2   Чађ  

3 N43037’078’’; 
E020053’147’’  290 Г  PM10    

4 

ЈП."БЕЛИ 
ИЗВОР" РШ N43037’080’’; 

E020053’194’’ 287 Г   УТМ*   

5 ОЛИМПИЈСКИ 
БАЗЕН РШ N43036’609’’; 

E020053’635’’ 298 Г   УТМ*
  

6 МИНЕРАЛНО 
КУПАТИЛО РШ N43037’185’’; 

E020053’722’’ 282 Г   УТМ*
  

7 ВИТОЈЕВАЦ РШ N43038’063’’; 
E020054’599’’ 243 ПГ/И/

С   УТМ*
  

8 

Општинс
ка управа 
општине 
Врњачка 
Бања 

ДEЧИЈИ ВРТИЋ 
„КОЛИБРИ“ РШ N43037’309’’; 

E020053’428’’ 258 ПГ SO2  УТМ*
  

        
 

         УТM*-Укупне таложне материје са анализом 
тешких метала (олово (Pb), кадмијум (Cd) цинк (Zn)); 

РШ – Рашки округ 
φ(N) - северна географска ширина; 
λ(E) - источна географска дужина;  
H(m) - надморска висина;  
Г - градски тип  
ПГ - приградски тип 
И - индустријски тип 

           С – саобраћај 
 
 Сва мерења, обраду и анализу 
података, проверу валидности резултата 
добијених мерењем и / или узимањем 
узорака и интерпретацију резултата врши 
овлашћено правно лице које је акредито-
вано као лабораторија за испитивање и 
поседује акредитоване методе за мерење 
свих загађујућих материја наведених у 
Програму као и овлашћење надлежног за 
послове заштите животне средине за врше-
ње контроле квалитета ваздуха - мерење 
нивоа загађујућих материја у ваздуху. 
 
VI.ЕВАЛУАЦИЈА И  ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
 Извештаји, са коментаром и поређе-
њем са прописаним вредностима, о стању 
квалитета ваздуха  ће се ажурирати  и 
достављати као: 
 
 месечни извештаји о праћењу 
квалитета ваздуха у Врњачкој Бањи 
(SO2,NOx, чађ, суспендоване честице, тало-
жне материје), до 10-ог у месецу за 
претходни месец. Исти ће бити достављен 

Општинској управи општине Врњачка 
Бања (2 примерка) и Републичком 
инспектору за заштиту животне средине. 
 годишњи  извештај са обрадом пода-
така у електронској форми и као писани 
извештај биће достављен  до 15. фебруара 
текуће године за претходну годину 
Општинској управи општине Врњачка 
Бања. 
 Општинска управа општине Врњачка 
Бања је у обавези да : 
- у складу са чланом 23. Закона о заштити 
ваздуха, у случају прекорачења концетра-
ција о којој се извештава јавност утврђена 
Уредбом о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха или концен-
трација поједине загађујуће материје 
опасне по здравље људи, о томе обавести 
јавност путем радија, телевизије, дневних 
новина, интернета и/или на други погодан 
начин,  Агенцију за заштиту животне 
средине и републичку инспекцију за 
заштиту животне средине; 
- на основу оцене стања квалитета ваздуха, 
по потреби, а у складу са Законом о 
заштити ваздуха,  донесе План квалитета 
ваздуха уколико је на територији општине 
Врњачка Бања ваздух треће категорије, 
односно када загађење ваздуха превази-
лази ефекте мера које се предузимају, 
односно када је угрожен капацитет 
животне средине или постоји стално 
загађење ваздуха на одређеном простору 
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(Правилник о садржају планова квалитета 
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 21/10) 
- донесе Краткорочни акциони план 
уколико постоји опасност да нивои 
загађујућих материја у ваздуху прекораче 
једну или више концентрација опасних по 
здравље људи, или у случају да постоји 
опасност од прекорачења једне или више 
граничних или циљних вредности за 
поједине загађујуће материје, утврђених 
Уредбом о условима за мониторинг и 
захтевима квалитет ваздуха (Правилник о 
садржају краткорочних акционих планова 
(„Сл. гласник РС“, бр. 65/10). 
 Подаци о резултатима мониторинг 
квалитета ваздуха добијени од овлашћене 
организације јавно ће се објављивати и 
достављати Агенцији за заштиту животне 
средине, како је предвиђено Законом о 
заштити животне средине и то: 
-месечни извештаји до 15-ог у месецу за 
претходни месец; 
-годишњи извештај за 2012.год. до 
28.фебруара 2013.године;  
-планови квалитета ваздуха и планови о 
достизању циљних вредности. ( у случају 
прекорачења граничних и толерантних 
вредности), достављају се 8 дана од дана 
усвајања плана. 
 
 VII.  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ   
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 
 Ради остварења Програма контроле 
квалитета ваздуха обезбедиће се 
финансијска средства у буџету јединице 
локалне самоуправе, односно средства ће 
бити  предвиђена Програмом заштите и 
унапређења животне средине за 
2012.годину “Буџетског фонда за заштиту 
и унапређење животне средине општина 
Врњачка Бања“ . 
 
VIII. САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 
Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој је прибавило сагласност 
надлежног Министарства животне 
средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије број 353-01-
03053/2011-03 од 11.01.2012.године дана 
17.01.2012.године, на предложени  

Програм, у складу са чланом 15. став 4. 
Закона о заштити ваздуха. 
 

IX. 
Програм објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања “. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 501-135/11 од 17.02.2012. год. 

 
ПРЕДСЕДНИК  

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Сеизовић Зоран,с.р. 
_____________________________________ 
 
21. 
       Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 72. седници 
одржаној дана 22.02.2012.год., на основу 
чл. 2. и 77. Закона о спорту (''Сл.гласник 
РС'', бр. 52/96 и 101/05 - др. закон), на 
предлог Одбора за омладину и спорт број 
400-338/11 од 14.02.2012.године, чл.12. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.16/11), чл.59. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст) и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09), донело је  
 

О Д Л У К У 
о расподели буџетских средстава 

намењених за развој спорта и спортских 
активности у општини Врњачка Бања за 

2012.годину 
 

I. 
                    Овом Одлуком уређује се 
начин расподеле буџетских средстава 
намењених за развој спорта и спортских 
активности. 
 

II. 
                   Општина Врњачка Бања 
обезбеђује средства за унапређење спорта 
и спортских активности у 2012. години и 
то на Апропријацији буџета у разделу 7.02. 
– Физичка култура, функционална класи-
фикација 810, економска класификација 
48191, назив апропријације Дотације 
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спортским и омладинским организацијама 
у укупном износу од 6.000.000,00 динара. 
                   Расподела планираних 
буџетских средстава заснива се на потреби 
развоја спорта у Врњачкој Бањи и 
средствима расположивим у буџету 
општине Врњачка Бања у 2012.години и 
дели се на 8 (осам), раздела и то:  
1. Финансирање делатности спортских 
организација регистрованих у складу са 
законом о спорту и осигурање спортиста – 
65%  
2. Изградња, реконструкција, одржавање и 
коришћење спортских објеката (средства 
се користе по утврђеним приоритетима) - 
19%;  
3. Организација и одржавање спортских 
такмичења и манифестација од значаја за 
општину - 4% (расподелу средстава врши 
Општинско веће, на основу верификације 
Одбора за спорт и омладину, по 
достављеним предлозима од стране 
спортских клубова и установа са седиштем 
на територији општине Врњачка Бања, а 
најкасније до 31.03.2011. године);  
4. Обезбеђење услова за проширење 
обухвата бављења спортом код младих 
(масовне спортске активности);  
- Учешће у обезбеђењу реализације 
општинског и међуопштинског нивоа 
школских спортских такмичења - 1%;  
5. Обезбеђивање посебних услова за 
повећање обухвата и квалитета рада са 
младим спортским талентима (врхунски 
спортски резултати) - 5%;  
6. Обезбеђивање услова за рад спортских 
стручњака у организацијама у области 
спорта на територији општине – 2%;  
7. Избор спортисте године – 2%; (одлуку о 
избору доноси Комисија формирана 
решењем Председника општине, на основу 
верификације Одбора за спорт и омладину, 
по достављеним предлозима од стране 
спортских клубова, организација и 
установа најкасније до 20.02.2012. године);  
8. Резерва-средства за непланиране 
спортске и друге активности-(по посебном 
захтеву) -2%.  
           Ближи услови коришћења средстава 
из овог члана утврђује се посебним актом 
који на предлог Одбора за омладину и 
спорт доноси Општинско веће.          

 
 

III. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у“Сл.лист 
општине Врњачка Бања“.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 400-283/12 од 22.02.2012.год.  

                                                                         
       ПРЕДСЕДНИК    

             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                           Зоран Сеизовић, с.р. 

_____________________________________ 
 
22. 
              Општинско веће општине 
Врњачка Бања, на 71.редовној седници 
одржаној дана 17.2.2012 године на основу 
тач. II тач.7., Одлука о расподели 
буџетских средстава намењених за развој 
спорта и спортских активности у општини 
Врњачка Бања за 2011.годину (''Сл.лист 
општине Врњчка Бања'',бр.2/11,8/11,13/11) 
и чл. 56.тач..20.Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњчка Бања'', 
бр.13/10 – пречишћен текст), доноси   
 

РЕШЕЊЕ 
о формирању Комисије за избор спортисте 

године 
 

1. 
           Формира се Комисија за избор 
спортисте године у саставу: 
           1. Саша Радисављевић, члан 
Општинског већа, председник комисије 
           2.     Горан Арсић, члан Општинског 
већа, члан комисије 
           3. Александар Миљаковић, 
помоћник председника општине, члан 
комисије. 

2. 
            Задатак  комисије је да донесе 
одлуке о избору спортисте године у складу 
са, одредбама тач. II тач.7.Одлуке о 
расподели буџетских средстава намењених 
за развој спорта и спортских активности у 
општини Врњачка Бања за 2011.годину 
(''Сл.лист општине Врњчка Бања'', 
бр.2/11,8/11,13/11).  
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3. 
           Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објављује се у 
''Сл.лист општине Врњчка Бања''. 
              

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број:020-6/12 од 17.02.2012.год. 
                                                                                      
   ПРЕДСЕДНИК  

      

 - за израду студије оправданости са 
идејним пројектом уређења за пречишћа-
вање отпадних вода,  средстава у висини 
од 633.660 динара, 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                   Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
23. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 71. седници 
одржаној дана 17.2.2012.год., на основу 
чл.14. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.16/11),чл.59. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10- пречишћен текст), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09), донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о коришћењу средстава буџета за 
финансирање пројеката 

 
              1. ОДОБРАВА се коришћење 
срестава из буџета општине Врњачка Бања 
за 2012.годину, раздео 1.16.Средства за 
финансирање пројеката са апропријације 
500 – назив позиције Издаци за нефина-
нсијску имовину у укупном износу од 
5.329.803  динара, за финансирање 
пројеката водовода и канализације и то: 
 - за Главни пројекат канализа-
ционог колектора на потесу од АМД на 
локацији до будућег уређаја за пречи-
шћавање отпадних вода Врњачке Бање и 
пратећих насеља,  средстава у висини од 
719.800 динара,  
 - за пројекат Реконструкције дела 
магистралног цевовода на доводу 
Станишинци у дужини од 1.300 метара,  
средстава у висини од 1.897.353 динара,  
 - за израду пројекта санитарне 
заштите акумулације „Селиште“, средс-
тава у висини од 606.520 динара,  
 - за Главни пројкат магистралног 
цевовода од акумулације „Селиште“ до 

Врњачке реке,  средстава у висини од 
419.900 динара,  
 - за израду пројекта заштите слива 
Новоселске реке,  средстава у висини од 
659.620 динара, 

 - за израду главног пројекта 
фекалне канализације у дужини од 1800 
метара,    средстава у висини од 392.950 
динара. 
             2. Реализација пројеката евиденти-
ра се на апропријацији из тачке 1.овог 
Решења а пренос средстава се врши по 
основу уговора  који се закључује између 
Општине и ЈП „Бели извор“ Врњачка 
Бања.  
            3. По окончању пројеката надлежни 
орган доноси посебну одлуку о својинским  
правима на објекту. 
             4. О реализацији овог решења 
стара се  одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија и одељење надлежно за 
имовинско правне послове. 
            5. Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 400- 127/12  од  17.2.2012. године 
 

        ПРЕДСЕДНИК                  
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

             Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
24. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 71. седници 
одржаној дана 17.2.2012.год., на основу 
чл.14. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.16/11),чл.59. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10- пречишћен текст), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09), донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава буџета за 

финансирање пројеката 
 

              1. ОДОБРАВА се коришћење 
срестава из буџета општине Врњачка Бања 
за 2012.год.раздео 1.16.Средства за 
финансирање пројеката са апропријације 
500 – назив позиције Издаци за 
нефинансијску имовину у износу од 
5.000.000,00 динара за финансирање 
пројеката Изградња фискултурне сале при 
ОШ „Попински борци“ одељење у 
Пискавцу у Врњачкој Бањи. 
             2. Реализација пројеката 
евидентира се на апропријацији из тачке 
1.овог Решења а пренос средстава се врши 
по основу уговора  који се закључује 
између Општине и Месне заједнице 
Врњачка Бања.  
            3. По окончању пројеката надлежни 
орган доноси посебну одлуку о својинским  
правима на објекту. 
             4. О реализацији овог решења 
стара се  одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија и одељење надлежно за 
имовинско правне послове. 
            5. Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

            Број: 400- 247/12  од  17.2.2012. године 
  

   ПРЕДСЕДНИК                  
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

    

3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   

           Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
25. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној седници, одржаној 
дана 16.01.2012.године на основу члана 
69.Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010 и 
101/2010), члана 22.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2012.годину 
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„ 
бр.16/11), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10-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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања», бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 400.000 динара у корист следећих 
апропријација које се отварају у разделу 6. 
Туристичка организација, функционална 
класификација 410, и то: 

 економска класификација 611, 
назив позиције Отплата главнице домаћим 
кредиторима у износу од 396.000 динара и  

 економска класификација 441, 
назив позиције Отплата домаћих камата у 
износу од 4.000 динара, 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати                  
планиране позиције  441, и 611 . 
2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу донетог Закључка 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
бр.400-86/12  од 16.01.2012.године. 

4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-86/12 од 16.01.2012.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК         
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
         Зоран Сеизовић,с.р. 
____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
26. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
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2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 
22.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2012.годину („Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10-
пречишћен текст), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
о употреби средстава текуће буџетске 

резерве 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања», бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, еконо-
мска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 174.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1.02. Средства за рад председника 
општине, Општинског већа и њихових 
радних тела, функционална класификација 
112, економске класификације 416, назив 
позиције Награде, бонуси и остали 
посебни расходи. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 416 
назив позиције Награде, бонуси и остали 
посебни расходи. 
2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетског корисника Општи-
нске управе Општине Врњачка Бања а по 
поднетом захтеву Одељења за заштиту 
животне средине и локални развој бр.400-
47/12 од 20.01.2012. године на име 
недостајућих средстава за доделу 
новчаних награда ученицима и 
наставницима поводом дана Светог Саве. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Бр.400-47/12 од 23.01.2012.године 

 
 
 

 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
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Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове- главни и одговорни 

уредник, Гајшек Олгица, шеф Службе за скупштинске и нормативно правне послове, тел. 611-302, 
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