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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VIII – БРОЈ 3  – ВРЊАЧКА БАЊА –    19.03.2012. ГОДИНЕ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
27. 

На основу члана 68. и 100. став 4.и 
5. Закона о заштити животне средине („Сл. 
гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 
– др.закон и 72/2009 – др. закон), члана 6. 
Одлуке о образовању буџетског Фонда за 
заштиту и унапређење животне средине 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општи-
не Врњачка Бања бр 16/2009),Општинско 
Веће општине Врњачка Бања на 71. редов-
ној седници одржаној 17.02.2012. г. доноси 
 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 
2012. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ 
 

I 
Заштита животне средине предста-

вља организационо предузимање мера и 
активности ради очувања и рационалног 
коришћења природних богатстава и ра-
дом створених вредности и спречавања и 
отклањања штетних последица које угро-
жавају ове вредности као и здравље и 
живот људи. 
Планирање и управљање заштитом жи-
вотне средине представља важан сегмент 
у организацији и функционисању локалне 
самоуправе. Средства прикупљена од  на-
кнаде за заштиту и унапређивање живот-
не средине биће наменски коришћена за 
реализацију овог програма. 
Циљ Програма је да се свеобухватно са-
гледа проблем динамичке заштите живот-
не средине на подручју општине Врња-
чка Бања, полазећи од садашњег стања, 
узимајући у обзир правце и динамику раз-
воја места, у циљу побољшања квалитета 
живота, животног стандарда становника и 
животне средине уопште.  
 

 
Надзор над спровођењем одлука из обла-
сти заштите животне средине врши кому-
нална инспекција и инспекција за заштиту 
животне средине. Циљ инспекције није 
спровођење казнених одредби, већ да нај-
пре укаже на постојеће проблеме и  затра-
жи  решавање проблема, у циљу побољша-
ња квалитета живота, животног стандарда 
становника и животне средине уопште.  
Доношењем и спровођењем општинских 
одлука из области заштите животне среди-
не, екологија постаје начин размишљања. 
Програмом је предвиђено да стратегија и 
приоритети заштите животне средине, мо-
рају бити уско повезани са стратегијом, 
динамиком и приоритетним правцима да-
љег 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 успоста-
вљањем интегралног система заштите жи-
вотне средине уз поштовање законских 
прописа, обезбеђивањем сарадње и коор-
динације свих релевантних чиниоца, пре-
вентивно спречавање загађења на месту 
настајања, да би се избегло или свело на 
најмању меру и информисању о стању жи-
вотне 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 2012. годину („Сл. лист општине 
Врњачка Бања бр 16/11), планирано је да 
се фонд финансира  из раздела 1.24.Фонд 
за заштиту животне средине планирана 
средства у укупном износу од 4.300.000,00 
динара од чега 3.200.000.,00 динара из 
извора финансирања 13-Нераспоређени 
вишак прихода из ранијих година и 
1.100.000,00 динара из извора финансира-
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ња 01- текући приходи буџета, што пред-
ставља основни финансијски параметар за 
израду Предлога Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту жи-
вотне средине (у даљем тексту Програм) 
којим се надлежни орган при изради руко-
водио.  
У складу са чланом 4.и 5.Одлуке о образо-
вању буџетског фонда за заштиту и унапре-
ђење животне средине општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања бр 
16/2009) приходи фонда остварују се из: 
1.Дела накнаде за загађивање животне сре-
дине који припадају 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 Вр-
њачка Бања; 
5.Других извора у складу са Законом о за-
штити животне средине и Одлуком о буџе-
ту општине Врњачка Бања 
 

II 
Програм објавити у „Службеном лис-

ту општине Врњачка Бања“ по добијању са-
гласности Министарства животне средине и 
просторног планирања. 

 
 
 
 

Ред.бр. Активности фонда Финансијски 
план 

 

  
 

1. 

 
Пренети трошкови из 2010.год.и 2011.год. 
(мониторинг ваздуха и типизирани судови) 

1.966.484,80 

 

 
2. 

 
Мониторинг квалитета ваздуха у Врњачкој Бањи 
(анализе предвиђене програмом квалитета ваздуха 
на територији општине)  

1.257.000,00 

У складу са 
Програмом бр 353-
01-03053/2011-03 
од 11.01.2012.год. 

 
3. 

 
Израда стратешке карте, акустичко зонирање и 
мониторинг буке у Врњачкој Бањи 
 225.000,00 

 Овлашћени 
институт,предузће 
или установа  

 
4. 

 
Програм сузбијања ширења амброзије на 
територији општине 

50.000,00 

 
ЈП:“Борјак“ 

 

 
5. 

 
Санација  дивљих депонија на територији општине 

51.515,20 

ЈП „Бели извор“ 
Врњачка Бања 

 
6. 

 
Израда Елабората којим се уређују зоне и појасеви 
санитарне заштите изворишта подземне воде на 
територији општине у складу са Правилником о 
начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања ("Сл.гласник 
РС", бр. 92/2008) 750.000,00 

Овлашћени 
институт, 
предузеће, завод 
или установа 

 
 

          
 
 
 

      Укупно: 4.300.000,00 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА, 
 број: 400-1947/11 од 17.02.2012.године 

 
                                     

ПРЕДСЕДНИК  
                                        - Одлуком о расписивању избора за одборни-
ке скупштина општина, скупштина градова и 
града Београда  (''Сл.гласник РС'', бр.19/12), 
(У даљем тексту: Одлука) 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                         Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
28. 
 На основу члана члана 15. став 1. 
тачка 12. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-
одлука УС и 54/11),  
 Изборна комисија општине Врња-
чка Бања, на седници одржаној  16. марта 
2012.године, утврдила је  
 

Р О К О В Н И К  
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА  
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Рокови за вршење изборних радњи у 
поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Врњачка Бања утврђе-
ни су:  

- Законом о локалним изборима (''Сл. глас-
ник РС'', бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 
54/11), (У даљем тексту: ЗОЛИ),  
- Законом о избору народних посланика 
(''Службени гласник РС'', бр. 35/00, 57/03-
одлука УСРС, 72/03-др.закон,75/03-исп.др. 
закона, 18/04,101/05-др.закон,85/05-др. закон, 
28/11-одлука УС, 36/11 и 104/09-др.закон), 
(У даљем тексту: ЗОИНП) 
- Законом о јединственом бирачком списку 
(''Сл.гласник РС'', бр.104/09 и 99/11), (У 
даљем тексту: ЗОЈБС) 
-Упутством за спровођење Закона о једин-
ственом бирачком списку (''Сл.гласник РС'', 
бр.15/12), (У даљем тексту: Упутство ЗОЈБС) 
- Упутством за спровођење Закона о избору 
народних посланика (У даљем тексту: Упут-
ство ЗОИНП) 
 
Према наведеним прописима, рокови су 
следећи:  

 
Ред. број  Р а д њ е  Р о к о в и  

 
Расписивање избора и почетак вршења  
изборних радњи  
 
1. Расписивање избора          избори су расписани за  
(тачка 1. Одлуке)           6. мај 2012. године  
 
2. Почетак тока рокова за вршење          од 13. марта 2012. године  
изборних радњи (тачка 2. и 5. Одлуке)  
 
3. Прописивање обрасца за потпис бирача                             до 16. марта 2012.г, до 24 сата 
који подржавају изборну листу  
(чл.23. ЗОЛИ)        
 
4. Утврђивање јединствених стандарда,         почев од 16.марта 2012.године 
 образаца и правила за спровођење         по потреби, у складу са 
 законом изборних радњи и стављање         и Упутством ЗОИНП 
на располагање јавности  
(члан 15. став 1. тачка 5. ЗОЛИ)   
 
II. Бирачки спискови  
5. Обавештавање грађана да могу  
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извршити увид у бирачки списак          од 14.марта 2012. године  
и тражити промене (упис, брисање, измена, 
допуна или исправка ) до закључења  
бирачког списка (члан 14. став 1. ЗОЈБС)  
 
6. Закључење бирачког списка          до 20.априла 2012. године  
(члан 17. став 1. ЗОЈБС)           у 24 часа    
 
7. Промене у бирачком списку од дана 
 закључења до 72 сата пре избора, врши 
 Министарство за послове                                                      од 21.априла  до 2. маја  2012.године,  
управе (члан 20. став 1. ЗОЈБС)                                                до 24 часа    
 
8. Достављање овереног извода из  
бирачког списка Изборној комисији          до 22. априла 2012.године, 
општине Врњачка Бања                                                             до 24 часа  
(члан 24. став 2., а у вези са  
чл. 19.ст.1. ЗОЈБС )                        
   
9. Вршење измена  у бирачком списку по   
решењима о променама у бирачком  
списку, које је донела Министарство, од                      до 3.маја 2012.године, до  24 часа 
закључења бирачког списка до 72 часа 
пре дана избора  (члан 24. став 2., а у 
вези са чл.20. ЗОЈБС )       
 
III. Бирачка места        
10. Одређивање и оглашавање броја    и адреса                       до   16. априла 2012.године 
бирачких места (члан 34. став 1. тачка 7.              
ЗОИНП и члан 15. став 1. тачка 2. ЗОЛИ)        
       
IV. Бирачки одбори  
11. Републичка изборна  
Комисија образује бирачке одборе у сталном          до 25. априла 2012.године  
саставу (члан 36. став 3. ЗОИНП, а                      до 24 часа 
у вези са чл.8.ст.4.ЗОЛИ)            
 
V. Органи за спровођење избора у  
проширеном саставу       
12. Утврђивање да ли подносилац изборне          даном проглашења 
листе испуњава услове за одређивање              изборне листе 
представника у проширени састав       
Општинске изборне комисије и       
(члан 14. став 1. и 6. ЗОЛИ)  
 
13. Достављање решења о испуњавању,  
односно неиспуњавању услова за                     у року од 24 часа од часа  
одређивање представника у проширени          доношења решења  
састав Општинске изборне комисије  
 (члан 14. став 7. ЗОЛИ)  
 
14. Доношење решења о именовању          у року од 24 часа од часа  
представника подносилаца изборних          пријема обавештења од  
листа у проширени састав Општинске          подносиоца изборне листе,  
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изборне комисије (чл. 14. став 9. и 10. ЗОЛИ)  а најкасније до 30.априла 2012. године
                          у 24 часа 
VI. Листа кандидата  
15. Подношење изборне листе    до 20. априла 2012. године  
(члан 19. став 1. ЗОЛИ)                                       у 24 часа  
 
16. Повлачење изборне листе               до дана утврђивања збирне изборне 
(члан 21. став 1. ЗОЛИ)                 листе, одн. до 25.априла 2012. године,
        у 24 часа  
 
17. Проглашење изборне листе               у року од 24 часа од часа  
(члан 24. ЗОЛИ)                  пријема предлога, ако испуњава услове  
 
18. Утврђивање и објављивање и                најкасније до 25. априла 2012.године  
збирне изборне листе у ''Службеном    у 24,00 часа  
листу Општине Врњачка Бања''  
(члан 26.став 3. ЗОЛИ)  
 
19. Право увида у поднете      у року од 48 часова од дана  
изборне листе (чл. 26. став 4. ЗОЛИ)              објављивања збирне изборне листе      
 
VII. Спровођење избора  
20. Достављање обавештења  
бирачима о дану и времену      до  30.априла 2012. године  
одржавања избора (члан 54. став 1. ЗОИНП)  у 24,00 часа     
 
21. Предаја изборног материјала     до 4. маја 2012. године 
бирачким одборима  (чл. 29. став 1. ЗОЛИ)  у 24  часа 
          
22. “Предизборна тишина” – забрана    од 3. маја  2012. године у 24 часа 
изборне пропаганде (члан 5.                до затварања бирачких места  
став 3. ЗОИНП)                  6. маја 2012. године у 20 часова  
 
23. Отварање бирачких места     6. маја 2012. године  
и гласање (члан 56. став 1. ЗОИНП)    од 07,00 до 20,00 часова  
 
VIII. Утврђивање и објављивање  
резултата избора  
24. Утврђивање резултата гласања                најкасније у року од шест часова 
на бирачким местима                            од достављања извештаја са  
(члан 39. став 2. ЗОЛИ)                            бирачких места 
 
25. Утврђивање укупних  резултата     најкасније до 7. маја 2012. године 
избора (члан 39.ст.1.ЗОЛИ)      у 20,00 часова 
              
26. Расподела одборничких мандата    најкасније до 7. маја 2012.године 
 (члан 41. став 4. ЗОЛИ)       у 20,00 часова 
 
27. Објављивање резултата избора у    најкасније до 7.маја  2012.године 
“Службеном листу Општине      у 20,00 часова  
Врњачка Бања” (члан 44. ЗОЛИ)  
 
IX. Заштита изборног права  
28. Подношење приговора Изборној    у року од 24 часа од часа кад је  
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комисији општине Врњачка Бања     донета одлука, извршена радња  
због повреде изборног права     или учињен пропуст  
(члан 52. став 2. ЗОЛИ)  
 
29. Доношење и достављање решења   у року од 48 часова од часа  
по приговору (члан 53. став 1. ЗОЛИ)    пријема приговора  
 
30. Жалба против решења Изборне комисије  у року од 24 часа од  
Општине Врњачка Бања Управном суду    достављања решења  
(члан 54. став 1. ЗОЛИ)  
 
31. Достављање приговора са списима    у року од 12 часова од  
Управном  суду (члан 54. став 2. ЗОЛИ)    пријема жалбе 
     
32. Доношење одлуке по жалби     у року од 48 часова од  
Управном  суду  (члан 54. став 4. ЗОЛИ)   пријема жалбе 
      
X. Додељивање мандата и издавање уверења  
о избору за одборника  
33. Додељивање мандата кандидатима на               најкасније до  17. маја 2012. године, 
изборној листи, почев од првог               у 20,00 часова 
 кандидата на листи (члан 43. ЗОЛИ)  
 
34. Издавање уверења о избору за     Одмах после додељивања мандата 
одборника (члан 45. ЗОЛИ)       
 
XI. Подношење извештаја          
35. Подношење извештаја о спроведе-  
ним изборима Скупштини општине                Одмах после додељивања мандата  
Врњачка Бања, Министарству за држа-  
вну управу и локалну самоуправу и  
републичком органу надлежном за  
послове статистике  
(члан 15. став 1. тачка 10. и 11. ЗОЛИ)  
 
XII. Објављивање роковника  
Овај роковник објавити у “Службеном 
 Листу Општине Врњачка Бања”.  
 
Број: 013-2/12 
У Врњачкој Бањи, 16.3.2012. године  
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 
                                    ПРЕДСЕДНИК  
                             ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
                           Мирослав Атанасковић,с.р. 

__________________________________ 
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29. 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Бр: 013-3/12 
Дана: 16.3.2012.године 
Врњачка Бања 
 
 Општинска  изборна комисија, на 
основу члана 15. Закона о локалним избо-
рима (Службени гласник Републике Срби-
је број 129/07, 34/10 и 54/11), на седници 
одржаној дана 16.3.2012. године, донела је  

 
О д л у к у 

о функционисању и раду Општинске 
изборне комисије у изборима 2012. 

године 
 
I Канцеларија Општинске  изборне коми-
сије биће канцеларија бр.12 на првом спра-
ту зграде коју користе органи општине Вр-
њачка Бања, у ул.Крушевачка 17. 
 
Телефон Општинске  изборне комисије је 
036/601-244 
Факс Општинске изборне комисије је 
036/612-621 
 
II Радно време Општинске  изборне коми-
сије у месецу марту, (од дана почетка из-
борних радњи) биће сваког радног дана од 
09,00 до 17,00 а  суботом од 10,00 до 14,00 
часова. 
 Општинска  изборна комисија ће у 
зависности од рокова и радњи које треба 
обавити утврдити другачије радно време 
од времена утврђеног ставом 1. овог погла-
вља, односно радити у складу са Роковни-
ком за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупшти-
не општине Врњачка Бања. 
 
III  За сваку седницу Општинске  изборне 
комисије води се записник, у који се уносе 
подаци о датуму одржавања седнице, при-
суству чланова и других лица, навођењем 
лица која су дискутовала по тачкама днев-
ног реда уз краће навођење предлога и су-
гестија, са резултатима гласања и усвоје-
ним акатима, као и навођење других пода-
така од значаја за рад Комисије, који запи-
сник потписују председник и секретар 

ОИК и исти се усваја пре утврђивања дневног 
реда наредне седнице. 
 Позив за седницу Комисије, са пред-
логом дневног реда, упућује се члановима Ко-
мисије, односно њиховим заменицима у писа-
ном облику, а по потреби, седнице се сазивају 
телефоном или на други одговарајући начин.  
 Комисија ради и пуноважно одлучује 
ако на седници присуствује већина њених чла-
нова или  њихових заменика.  
 Комисија одлучује већином гласова 
чланова у сталном, односно проширеном 
саставу.  
 
IV Јавност рада Општинске изборне комисије 
се обезбеђује путем присуства медија сед-
ницима, давањем изјава од стране овлашћених 
представника Комисије, објављивањем аката и 
других обавештења  на званичном сајту општине 
Врњачка Бања: www.opstinavrnjackabanja.com, и 
на друге погодне начине. 
 
V За сваку седницу Комисије, председник Ко-
мисије, поред чланова, односно њихових заме-
ника  позива, по потреби и друга лица која пру-
жају стручну, администаривно – техничку и опе-
ративно– техничку подршку. 
 
VI Даном почетка изборних радњи, ради бла-
говременог обавештавања јавности о активно-
стима и радњама које предузима Општинска 
изборна комисија, осим објављивања аката и 
обавештења на званичном сајту  општине који 
је наведен у поглављу IV ове одлуке биће 
отворена и email адреса Општинске  изборне 
комисије: oikvbanj@gmail.com. 
 
VII Ради ефикасности и квалитетног обавља-
ња послова у току изборног процеса седница-
ма Општинске изборне комисије присуствова-
ће председник, секретар, чланови Општинске 
изборне комисије  у сталном саставу, а у слу-
чају спречености чланова и њихови заменици 
у сталном саставу. 
 Сва лица из става 1. овог поглавља 
имаће накнаду за рад у Општинској изборној 
комисији, која се обрачунава и исплаћује у за-
висности од присуства на седницама Коми-
сије, као и у зависности од активног учешћа у 
изборним радњама које су у надлежности Оп-
штинске изборне комисије. 

Члановима ОИК у проширеном саставу, 
накнада из става 2 овог поглавља, припада од 

http://www.opstinavrnjackabanja.com/
mailto:oikvbanj@gmail.com
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дана њиховог именовања у састав Изборне 
комисије. 
 Накнада припада и лицима која 
пружају стручну, администаривно – техни-
чку и оперативно– техничку подршку, у 
зависности од активног учешћа у избор-
ним радњама. 
 
VIII  Ову Одлуку објавити у '' Службеном 
листу општине Врњачка Бања ''. 
 
IX Део ове одлуке, којим се односи на 
јавност рада Општинске изборне комисије, 
а у циљу благовременог и ефикасног оба-
вештавања грађана, објавити у локалним 
средствима јавног информисања. 
      
                         ПРЕДСЕДНИК 
                   ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
                           Мирослав Атанасковић,с.р. 
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