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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
163. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 10. редовној седници одржаној дана 
21.6.2013. године, на основу чл.32. Закона о 
локалној самоуправи (”Сл.гласник РС”, 
бр.129/07), чл.36.ст.1.тачка 5. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.1/13 – пречишћен текст), доноси 

 
О  Д  Л  У  К У 

о усвајању Стамбене стратегије општине 
Врњачка Бања 2013-2018.г. 

 

Члан 1 
Усваја се Стамбена стратегија општине 

Врњачка Бања 2013-2018.г. 
                                                                  
                     Члан 2 

             За праћење спровођења Стратегије из 
члана 1. ове Одлуке, задужује се Општинска 
стамбена агенција.  
 

Члан 3 
Обавезују се сви носиоци активности 

на спровођењу Стратегије да благовремено 
достављају потребне податке и информације 
Агенцији  из претходног члана ове Одлуке. 

 

Члан 4 
Документ Стамбена стратегија општине 

Врњачка Бања 2013-2018. г.објављује се на 
званичном сајту Општине Врњачка Бања.  
 

Члан 5 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-32/13 од 21.6.2013.године 
      
         ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                       Родољуб Џамић,с.р. 
_____________________________________ 
 
164. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
10. седници, одржаној дана 21.6.2013. године, 

на основу основу Генералног плана Врњачке 
Бање 2005.-2021.г.(Сл.лист општине Краљево 
бр.12/05),  Програма развоја општине Врњачка 
Бања 2005.-2015.г.(Сл.лист општине Краљево 
бр.11/05) и чл.36. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања, бр.1/13-
пречишћен текст), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊИ СТАНОВА НА 

ЛОКАЦИЈИ ''ДУБОКИ ПОТОК'' У 
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1 

 У чл.2. ставу 2.Одлуке о приступању 
изградњи станова на локацији ''Дубоки поток'' 
у Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/08), после текста: ''(породично 
становање)'', ставља се тачка и остали текст 
брише. 
 

Члан 2 
 У чл.3. текст: ''општина Врњачка Бања'', 
се мења у текст: ''Општинска стамбена 
Агенција''. 
  

Члан 3 
 У чл.5. ставу 1. додаје се тачка 4. која 
гласи:  
 ''4. младим брачним паровима, 
дефицитарним кадровима, припадницима 
МУП-а и лицима обухваћеним Стамбеном 
стратегијом општине Врњачка Бања 2013-
2018.г.'' 

 У чл.5. став 2. се мења и гласи:  
 ''Ближе критеријуме и мерила за 

утврђивање реда првенства, поступак и органи 
одлучивања и друга питања за решавање 
стамбених потреба наведених корисника ближе 
ће се уредити појединачним програмом 
социјалног становања, који израђује 
Општинска стамбена Агенција,  а доноси 
Општинско веће -надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, у складу са чл.10. Закона 
о социјалном становању (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09) и Одлуком о оснивању Општинске 
стамбене Агенције (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.22/12)''. 
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Члан 4 
 Обавезује се секретар Скупштине 
општине да сачини пречишћен текст ове одлуке. 
 

Члан 5 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 36-2/13 од 21.6.2013.године 

      
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                    Родољуб Џамић,с.р. 
________________________________________ 
 

165. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 10. редовној  седници одржаној дана 
21.6.2013.године на основу члана 9. став 4. 
Закона о финансијској подршци породици са 
децом (''Сл. гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), и члана 36.Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист Општине Врњачка Бања'', бр. 
1/13 – пречишћен текст), доноси 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 

установљавању награде  Најбољи-најбољем  
''Др Зоран Ђинђић'' 

 

Члан 1 
 У Одлуци о установљавању награде 
Најбољи-најбољем ''Др Зоран Ђинђић'' 
(''Сл.лист општине Краљево'', бр.3/03 и 14/04), 
чл.4. се мења и гласи: 

''Висина награде се утврђује у износу: 
1. једне просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања, по 
последњим објављеним званичним подацима за 
ученике основних школа, 

2. једне и по просечне зараде без пореза 
и доприноса за општину Врњачка Бања, по 
последњим објављеним званичним подацима за 
ученике средње школе, 

3. две просечне зараде без пореза и 
доприноса за општину Врњачка Бања, по 
последњим објављеним званичним подацима за 
студенте.'' 

 

Члан 2 
 Члан 5. се мења и гласи: ''Награде се 
додељују на основу важећих критеријума 
организационе јединице Општинске управе 
надлежне за послове образовања.'' 
 

Члан 3 
 У чл.7., текст: ''Комисија за доделу 
ученичких и студентских кредита'', мења се у 
текст: ''Комисија од 3 члана, коју решењем 

образује Скупштина општине на мандатни 
период од 4 године''. 
 

Члан 4 
 У чл.8. ставу 1. и ставу 3. текст: 
''Извршни одбор'', мења се у текст: ''Општинско 
веће'', у одговарајућем падежу. 
 

Члан 5 
 Обавезује се секретар Скупштине општине да 
сачини пречишћен текст ове одлуке. 
 

Члан 6 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1396/13 од 21.6.2013.године 
      
         ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                          Родољуб Џамић,с.р. 
_________________________________________ 
 
166. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 10. редовној  седници одржаној дана 
21.6.2013.године,  на основу члана 3. Одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о установљавању 
награде Најбољи-најбољем ''Др Зорана 
Ђинђић'', бр.400-1396/13 од 21.6.2013.године  и 
члана 36.Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист Општине Врњачка Бања'', бр. 1/13 – 
пречишћен текст), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка 
доделе награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран 

Ђинђић'' 
 

Члан 1 
 У Комисију за спровођење поступка 
доделе награда Најбољи-најбољем ''Др Зоран 
Ђинђић'', именују се  
 1. Дојна Стодић, председник, 
 2. Гордана Бошковић, члан и 
 3. Драган Јанићијевић, члан. 
 

Члан 2 
 Задатак Комисије је да спроводи 

поступак доделе награда најбољем ученику 
основних и једном најбољем ученику средњих 
школа на територији општине Врњачка Бања, 
као и једном најбољем студенту са 
пребивалиштем на територији општине 
Врњачка Бања. 
 Комисија се именује на период од 4 
године. 
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Члан 3 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања.'' 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-141/13 од 21.6.2013.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                    Родољуб Џамић,с.р. 
______________________________________ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

167. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
7.6.2013. године, на основу Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 
101/11 и 93/12), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 22/12 и 4/13), и чл. 59 
Статута општине 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 КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

1.Одобрава се коришћење средстава 
буџета општине Врњачка Бања за 2013.г. 
Средства за финансирање пројеката, функцио-
нална класификација 400, економска 
класификација 500 – назив позиције Издаци за 
нефинасијску имовину у износу од 1.109.953,00 
динара, из извора 01 за измиривање обавеза по 
поравнању бр. 2П-97/13 од 3.4.2013.г, закључе-
ном у Привредном суду Краљево између 
општине Врњачка Бања и Предузећа „Бетмонт“ 
Врњачка Бања, а по достављеном захтеву 
Одељења за финансије, локалне јавне приходе 
и привреду бр. 400-1294/13 од 06.06.2013.г. 

2.О реализацији овог решења стара се 
Одељење Општинске управе надлежно за 
послове финансија. 

3.Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-1294/13 од 7.6.2013.године 

                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

168. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници, одржаној дана 
7.6.2013.год. на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр.54/09, 73/10,101/10,101/11 и 93/12) и члана 
24. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2013.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 22/12 и 4/13) и члана 56 став 18 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“ бр.1/13),  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 22/12 и 4/13) 
у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
500.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.01. Средства за рад 
СО, функционална класификација 112, 
економска класификација 4171, назив 
економске класификације Одборнички додатак 
и друге накнаде за рад СО. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текућа 
буџетска резерва и увећати планирана позиција 
4171 Одборнички додатак и друге накнаде за 
рад СО. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе, број  400- 
1324/13 од 10.06.2013.г. за додатна средства на 
име измирења преузетих обавеза. 
3. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број:400-1324/13 од 13.06.2013.год. 
 

            ПРЕДСЕДНИК 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                  Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
 
169. 
                 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
7.6.2013.године на основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11 и 93/12), 
члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2013.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.22/12 и 4/13), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
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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 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања»,бр.22/12 и 4/13) 
у оквиру раздела 1.04., функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
450.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 6. Tуристичка организација, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 424 назив апрорпијације 
Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати                  
планирана апропријација 424. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу захтева индиректног буџетског 
корисника установе „Туристичка организа-
ција“ на име измирења дела дуга према 
„Европи турс“ из Параћина, а по достављеном 
мишљеу Одељења за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду бр.400-937/13 од 
13.05.2013.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне  самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Бр: 400-937/13 од 7.6.2013.године 
                                                                                   
    ПРЕДСЕДНИК  
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                 Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 

170. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
7.6.2013.године на основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11 и 93/12), 
члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2013.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.22/12 и 4/13), 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 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања»,бр.22/12 и 4/13) 
у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
90.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 6. Tуристичка организација, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 482 назив апрорпијације – 
Порези, обавезне таксе и казне. 
 За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати                  
планирана апропријација 482. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу захтева индиректног буџетског 
корисника установе Туристичка организација 
на име измирења судских трошкова поступка, а 
по достављеном мишљеу Одељења за 
финансије, локалне јавне приходе и привреду 
бр.400-937/13 од 13.05.2013.године  
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне  самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Бр: 400-937/13 од 7.6.2013.године 
                                                                                   
    ПРЕДСЕДНИК  
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
171. 
             Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници, одржаној дана 29.4.2013. 
године, на основу Закона о буџетском систему 
(„Сл,гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,101/11 и 
93/12), чл.16. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања (“Сл.лисзт општине Врњачка Бања“, 
бр.22/12 и 4/13) и чл. 59.Статута општине 
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  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
                 
1. Одобрава се по прeдлогу бр.400-590/13 од 
25.4.2013.године Дирекцији за планирање и 



 Страна 5     -   Број  9.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     21.6.2013. године 
  

изградњу Врњачка Бања ЈП из Врњачке Бање 
коришћење средстава из буџета општине 
Врњачка Бања за 2013.год.  Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, економска класификација 
500 – назив позиције Издаци за нефинансијску 
имовину у износу од 750.000,00 динара са 
ПДВ-ом, из извора финансирања 01 за 
финансирање  асфалтирање путног правца у 
МЗ Рсавци – пут ка кући Рафаиловића. 
             2. Реализација пројеката евидентира се 
на апропријацији из тачке 1.овог Решења а 
пренос средстава се врши по основу 
Средњорочног Програм одржавања, заштите, 
развоја и управљања општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама и 
изградњи и реконструкцији јавне расвете на 
подручју општине Врњачка Бања. 
             3. О реализацији овог решења стара се 
Дирекцији за планирање и изградњу Врњачка 
Бања ЈП из Врњачке Бање одељење Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежно за 
послове финансија и одељење Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежно за 
послове прећења извршења програма јавних 
предузећа. 
             4. Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

        Број: 400-958/13 од 29.4.2013.године 
 

                     ПРЕДСЕДНИК  
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                               Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 

172. 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на својој телефонској седници, одржаној 
дана 14.6.2013.године на основу члана 
69.Закона о буџетском систему („Сл.гласник 
РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11 и 
93/12), члана 24. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2013.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.22/12 и 4/13), 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 2013.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања»,бр.22/12 и 4/13) 

у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
430.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 6. Tуристичка организација, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 424 назив апрорпијације – 
Специјализоване услуге. 
 За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати                  
планирана апропријација 482. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу захтева индиректног буџетског 
корисника Туристичке организације, а поводом 
манифестације ЛОВЕ ФЕСТ за коју се 
опредељује 350.000,00 динара и Сајма рајије и 
вина за који се опредељује 80.000,00 динара. 
 3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Бр: 400-1401/13 од 14.6.2013.године 
                                                                                   
    ПРЕДСЕДНИК  
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                 
 

173. 
На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 
73/10,101/10,101/11 и 93/12) и члана 24. Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања за 2013.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 
22/12 и 4/13) и члана 56 став 18 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.1/13), председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2013.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 22/12) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
51.700,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.16 Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, економска класификација 
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500, назив економске класификације Издаци за 
нефинансијску имовину. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текућа 
буџетска резерва и увећати планирана позиција 
500 Издаци за нефинансијску имовину. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа број 400-
1294/13 од 07.06.2013.г. 
3. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1294/13 од 07.06.2013.год. 
                                                                                       
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                       
          Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА  
 

174. 
 
 На основу чл.5. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о установљавању награде 
Најбољи-најбољем "Др Зоран Ђинђић", бр.400-
1396/13 од 21.6.2013.године, секретар 
Скупштине општине Врњачка Бања је сачинио 
пречишћен текст Одлуке о установљавању 
награде Најбољи-најбољем "Др Зоран 
Ђинђић" 
 

Пречишћен текст Одлуке о 
установљавању награде Најбољи-најбољем "Др 
Зоран Ђинђић" садржи:  

 

1. Одлуку о установљавању награде 
Најбољи-најбољем "Др Зоран Ђинђић" 
(Сл.лист општине Краљево бр. 3/03), 

 
2. Одлуку о изменама Одлуке о 

установљавању награде Најбољи-најбољем "Др 
Зоран Ђинђић" (Сл.лист општине Краљево бр. 
14/04), 

 

3. Одлуку о изменама и допунама 
Одлуке о установљавању награде Најбољи-
најбољем "Др Зоран Ђинђић" бр.400-1396/13 
од 21.6.2013.године. 

 

4. Пречишћен текст не садржи одредбе 
о томе када одлуке ступају на снагу, а за 
одлуку из тачке 3. ова одредба је садржана у 
''Самосталној одредби'' те одлуке. 

   

  СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
          Гајшек Олгица,с.р. 

 
Број: 400-1396/13 
Дана: 21.6.2013.године 

 
 

О Д  Л У К А 
О УСТАНОВЉАВАЊУ НАГРАДЕ НАЈБОЉИ 

НАЈБОЉЕМ " ДР.ЗОРАН ЂИНЂИЋ" 
  (Пречишћен текст) 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1 

Овом Одлуком установљавају се награде 
најбољи најбољем " Др.Зоран Ђинђић", уређују 
услови и поступак њиховог додељивања. 

 

Члан 2 
Награде се додељује  једном најбољем 

ученику основних и једном најбољем ученику 
средњих школа на територији општине 
Врњачка Бања. 

Награда се додељује и једном најбољем 
студенту, који има пребивалиште на територи-
ји општине Врњачка Бања. 

 

Члан 3 
Награде ће се додељивати  пригодном 

приликом. 
Награде додељује председник Скупшт-

ине општине или лице које он одреди. 
 

Члан 4 
Висина награде се утврђује у износу: 
1. једне просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања, по 
последњим објављеним званичним подацима за 
ученике основних школа, 

2. једне и по просечне зараде без пореза 
и доприноса за општину Врњачка Бања, по 
последњим објављеним званичним подацима за 
ученике средње школе, 

3. две просечне зараде без пореза и 
доприноса за општину Врњачка Бања, по 
последњим објављеним званичним подацима за 
студенте. 

 

Члан 5 
 Награде се додељују на основу важећих 
критеријума организационе јединице Општи-
нске управе надлежне за послове образовања. 
 

II. ПОСТУПАК ДОДЕЉИВАЊА 
НАГРАДА 

Члан 6 
Предлоге за награде могу подносити 

школе, установе, организације и појединци. 
Предлози се подносе у писаној форми и 

морају бити образложени. 
 

Члан 7 
Поступак за доделу награда спровешће 

Комисија од 3 члана, коју решењем образује 
Скупштина општине на мандатни период од 4 
године, која одређује рок и  услове за 
подношење предлога за доделу награда и о 
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томе обавештава јавност путем средстава 
јавног информисања. 

 

Члан 8 
Комисија по истеку рока за подношење 

предлога исте разматра и даје коначан предлог 
Општинском већу. 

Комисија изузетно, може предложити да 
се додели већи број награда, ако оцени да за то 
постоје разлози (изузетни резултати пости-
гнути у некој од области ). 

 Одлуку о додели награда из чл.2. ове 
одлуке, доноси  Општинско веће. 

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 9 

О додељивању награда води се 
евиденција. 

      
Самостална одредба 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
установљавању награде Најбољи-најбољем "Др 

Зоран Ђинђић" бр.400-1396/13 од 
21.6.2013.године 

 

Члан 6 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  
_________________________________________ 
 
175. 
 На основу чл.4. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке приступању изградњи 
станова на локацији ''Дубоки поток'' у 
Врњачкој Бањи, бр.36-2/13 од 21.6.2013.године, 
секретар Скупштине општине Врњачка Бања је 
сачинио пречишћен текст Одлуке о 
приступању изградњи станова на локацији 
''Дубоки поток'' у Врњачкој Бањи 
 

Пречишћен текст Одлуке о приступању 
изградњи станова на локацији ''Дубоки поток'' у 
Врњачкој Бањи садржи:  

 

1. Одлуку о приступању изградњи 
станова на локацији ''Дубоки поток'' у 
Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/08), 

 

2. Одлуку о изменама и допунама 
Одлуке о приступању изградњи станова на 
локацији ''Дубоки поток'' у Врњачкој Бањи, 
бр.36-2/13 од 21.6.2013.године. 

 

3. Пречишћен текст не садржи одредбе 
о томе када одлуке ступају на снагу, а за 
одлуку из тачке 2. ова одредба је садржана у 
''Самосталној одредби'' те одлуке. 
 

  СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
            Гајшек Олгица,с.р. 

Број: 36-2/13 
Дана: 21.6.2013.године 

 
ОДЛУКА 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗГРАДЊИ СТАНОВА НА 
ЛОКАЦИЈИ ''ДУБОКИ ПОТОК'' У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
(Пречишћен текст) 

 

Члан 1 
 Овом одлуком приступа се покретању 
поступка за изградњу станова на локацији '' Ду-
боки поток'' у Врњачкој Бањи, регулише 
обезбеђење средстава за изградњу, као и 
категорије корисника чије се стамбене потребе 
изградњом ових станова задовољавају. 
      

Члан 2 
 За изградњу станова се одређује  локација 
на на кп.бр.248/4, површине 6,65 ари, кп.бр.248/5, 
површине 7,25 ари и  и 248/6, површине 6,62 ари, 
све у  КО Врњачка Бања, укупне површине од 
20,52 ара, чији је корисник општина Врњачка 
Бања. 
 Парцеле из става 1. овог члана, према 
Генералном плану Врњачке Бање (Сл.лист 
општине Краљево бр.12/05),  налазе се у 
градској стамбеној зони мањих густина 
(породично становање).  
 

Члан 3 
 Инвеститор изградње објеката из члана 
2. ове одлуке је Општинска стамбена Агенција, 
која обезбеђује финансијска средства за 
изградњу станова и комплетну пројектну и сву 
другу документацију која је неопходна за 
добијање одобрења за изградњу. 
 

Члан 4 
 Израда пројектне документације, овом 
одлуком се поверава ЈП Дирекцији за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања, 
а ближи услови регулисаће се уговором. 
 

Члан 5 
 Категорије корисника чије се стамбене 
потребе изградњом ових станова задовољавају 
су: 

1. чланови Удружења ратних војних 
инвалида, 
       2. лица са посебним социјалним потребама, 
       3. лица чије се расељавање планира из 
објеката који се руше или приводе планираној 
намени и 
      4. младим брачним паровима, дефици-
тарним кадровима, припадницима МУП-а и 
лицима обухваћеним Стамбеном стратегијом 
општине Врњачка Бања 2013-2018.г. 

 Ближе критеријуме и мерила за 
утврђивање реда првенства, поступак и органи 
одлучивања и друга питања за решавање 
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стамбених потреба наведених корисника ближе 
ће се уредити појединачним програмом 
социјалног становања, који израђује 
Општинска стамбена Агенција,  а доноси 
Општинско веће -надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, у складу са чл.10. Закона о 
социјалном становању (''Сл.гласник РС'', 
бр.72/09) и Одлуком о оснивању Општинске 
стамбене Агенције (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.22/12). 

     
Члан 6 

 Ступањем на снагу ове одлуке, престају 
да важе: 

1. Одлука о приступању изградњи 
станова средствима солидарне стамбене 
изградње (Сл.лист општине Краљево бр. 
бр.26/00), 

2. Одлука о преносу права коришћења и 
располагања на кп.бр. 248/4, 248/5, и 248/6 КО 
Врњачка Бања на Фонд за солидарну стамбену 
изградњу (Сл.лист општине Краљево бр. 
бр.7/01). 

 
Самостална одредба 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
приступању изградњи станова на локацији 

''Дубоки поток'' у Врњачкој Бањи, бр.36-2/13 од 
21.6.2013.године 

 
Члан 5 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
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