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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

19. 
Општинско веће општине Врњачка Бања на 

36. редовној седници одржаној дана 
25.1.2016.године, на основу члана 15. став 1. 
тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 
93/12), члана 3.став 1, алинеја 1. и члана 15. 
Одлуке о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине 
Врњачка Бања („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 22/12), чл. 59.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',бр. 13/14-пречишћен текст и 
16/14) и чл. 33. Пословника о раду Општинског 
већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр.7/09),  
доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се формирање, 

организација, опремање оспособљавање и 
функционисање јединице цивилне заштите 
опште намене на територији општине Врњачка 
Бања, у даљем тексту: јединица опште намене. 
  

Члан 2. 
 Јединица опште намене се образује као 

привремени састав од добровољаца и радно 
способног становништва, као и запослених за 
извршавање једноставнијих послова заштите и 
спасавања. 
 

 

Члан 3. 
 Јединица опште намене општине 

Врњачка Бања оспособљава се за извршавање 
обимних и мање сложених задатака а нарочито: 
локализовање и гашење почетних и мањих 
пожара и шумских пожара, учешће у заштити од 
поплава, указивања прве помоћи, одржавање 
реда, учешће на спасавању плитко затрпаних из 
рушевина и расчишћавање ручно, расчишћавање 
саобраћајница и мањих површина снежног 
наноса приручним алатом, учешће у евакуацији 
становништва из угроженог подручја и 
збрињавању угроженог становништва, као 
испомоћ оспособљеним правним лицима, 
специјализованим јединицама цивилне заштите 
и обављање других активности по налогу 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 4. 

 У јединицу опште намене цивилне 
заштите могу се распоредити здравствено 
способни војни обвезници и здравствено 
способни мушкарци и жене који нису војни 
обвезници, а старости су од 16-60 (мушкарци), 
односно од 16 до 55 година (жене). 

 
Члан 5. 

 У складу са проценом угрожености, на 
територијалном принципу, формира се јединица 
цивилне заштите опште намене општине 
Врњачка Бања која  има   пет (5) водова састава 
2-5 одељења, бројног састава до 6 припадника, 
једно самостално одељење које броји 7-10 
припадника, са укупно 94 обвезника цивилне 
заштите и то: 

Јединица Цивилне заштите опште намене општине Врњачка Бања 

Р. 
бр. 

Вод или Самостално 
одељење ЦЗ за територију/ 
Седиште 

Насељена места која 
јединица покрива 

Вод/ 
Одељење 
број 

Број 
обвезника 
ЦЗ по 
водовима  
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* Јединица Цивилне заштите опште намене општине Врњачка Бања броји 93 обвезника цивилне заштите 
по водовима. Са командиром, Јединица цивилне заштите опште намене општине Врњачка Бања броји 
укупно 94 обвезника. 

Члан 6. 
 Јачина, састав, структура, врста и задаци 

водова и одељења одређује се посебно за свако 
насељено место и насеље у којима се образују 
узимајући у обзир специфичности у погледу 
демографских, привредних, инфраструктурних и 
других карактеристика насеља, а на основу 
процене степена угрожености територије 
општине и настале ситуације. 
 

Члан 7. 
 Повереници и заменици повереника  

предузимају непосредне мере за учешће грађана 
у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и 
личне, узајамне, и колективне заштите и 
руководе и координирају јединицoм цивилне 
заштите опште намене (водом или одељењима, 
која су формирана на територији за коју су 
задужени). 

 Јединицом Цивилне заштите опште 
намене Врњачка Бања командује командир, а 
водом и самосталним одељењем командују 
командири које решењем одређује командант 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Врњачка Бања. 

 За извршење задатака командири су 
одговорни Општинском штабу за ванредне 
ситуације општине Врњачка Бања и поверени-
цима и заменицима повереника  у насељеним 
местима. 

 
 Члан 8. 

 Образовање (формирање) јединице 
опште намене (попуна људством, опремом и 
средствима) извршиће се по добијању сагласн-
ости за попуну од надлежног ЦМО Републике 
Србије. 

 Решење о ангажовању припадника у 
јединицама цивилне заштите опште намене 

доноси командант или заменик команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Врњачка Бања. 

 Попуну, опремање и обуку, стручне и 
друге административне послове врши Општи-
нска управа општине Врњачка Бања. 

 Општинска управа општине Врњачка 
Бања води евиденцију о припадницима, 
средствима и опреми јединица опште намене, 
организује и спроводи обуку и оспособљавање 
припадника јединица у складу са Законом и 
Одлуком о организацији и функционисању 
цивилне заштите на територији општине 
Врњачка Бања. 

 Средства за припремање, опремање  и 
обуку обезбеђују се у буџету општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 9. 

 Кординацију послова и решавање у 
другостепеном поступку о правима и обавезама 
припадника јединица опште намене врши 
Општинско веће општине Врњачка Бања. 

 
Члан 10. 

 Јединица цивилне заштите опште намене 
општине Врњачка Бања, у отклањању последица 
ванредних ситуација из члана 3. ове Одлуке, 
учествује у садејству са оспособљеним правним 
лицима, специјализованим јединицама за 
заштиту и спасавање Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а Републике Србије, као и 
јединицама цивилне заштите опште намене 
суседних општина. 

 Јединица цивилне заштите општине 
Врњачка Бања ангажује се у складу са 
процењеном потребом на целој територији 
општине Врњачка Бања, на основу наређења  

1 Врњачка Бања Врњачка 
Бања,Станишинци,  
Липова, Гоч и Рсовци 

I/5 31 

2 Вранеши Вранеши и Вукушица II/2 13 

3 Подунавци Подунавци самост. 
одељење 

10 

4 Грачац Грачац, Отроци III/2 13 

5 Ново Село Ново Село IV /2 13 

6 Врњци Врњци, Руђинци и 
Штулац 

V/2 13 
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Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Врњачка Бања. 

 Јединице Црвеног крста општине 
Врњачка Бања и  ДВД-а Врњачка Бања за период 
ангажовања отклањања последица ванредних 
ситуација  улазе у састав Јединице ЦЗ опште 
намене општине Врњачка Бања и ангажују се у 
складу са задацима које добија јединица.  
  

Члан 11. 
 Припадник јединице цивилне заштите 

опште намене, за време ангажованости у 
јединици, има право на примену мера 
безбедности и здравља на раду у складу са 
законом. 

 
Члан 12. 

 Општина Врњачка Бања за време 
извршења задатака сноси трошкове накнаде 
зараде, превоза, смештаја и исхране припадника 
цивилне заштите опште намене у складу са 
важећим Законом. 
 

Члан 13. 
 Накнаду из члана 12. ове  Одлуке 

исплаћује Општинска управа општине Врњачка 
Бања, на основу евиденције коју води, из 
средстава утврђених буџетом општине. 
 

Члан 14. 
 За реализацију ове Одлуке одговоран је 

начелник Општинске управе општине Врњачка 
Бања. 

 
Члан 15. 

 Ова Одлука  ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

         Број:020-16/16 од 25.1.2016.године 
                                                                                                      
За ПРЕДСЕДНИК-а 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                 ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                 
                                  Андрија Боћанин,с.р. 
________________________________________ 
 
20. 
 

 Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 36 редовној седници одржаној дана 
25.1.2016.године, на основу чл. 110 став 5 Закона 
о социјалној заштити ( „Сл.гласник РС“ бр. 
24/11), чл.60 Одлуке о социјалној заштити 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.16/11), чл. 59.Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и чл. 

33. Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр.7/09),   
доноси 

 
ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ 
И РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ 

НОВЧАНУ ПОМОЋ И ДРУГИХ ПРАВА У 
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОПШТИНИ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан1. 
У  чл.4. став 1. тачка 1. подтачка 2.) 

алинеја 1 Правилника о утврђивању и 
реализацији права на једнократну новчану помоћ 
и других права у социјалној заштити у општини 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.10/15) мења се и гласи: 

„ - набавка намирница и хигијенског 
пакета- до  

10.000 динара“. 
 

Члан 2. 
У свему осталом одредбе чланова напред 

наведеног Правилника остају на снази. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука о измени Правилника 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
службеном листу општине Врњачка Бања. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број:400-213/16 од 25.1.2016.године 
 

                                        За ПРЕДСЕДНИК-а 
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                 ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                     
                                     Андрија Боћанин,с.р. 
________________________________________ 
 
21. 
 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 
телефонској седници, одржаној дана 22.1.2016. 
године, на основу основу Закона о буџетском 
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 
и 108/2013), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2016.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 16/15), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана  33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09) и закључка Општинског већа бр. 400-158/16 
од 22.1.2016.године,  доноси 
 
 



 Страна 4     -   Број  3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     28.1.2016. године 
  

 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 16/15) у оквиру раздела 
2.2. Стална и текућа резерва, програм 0602 локална 
самоуправа, програмска активност 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе, функционална 
класификација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства у укупном износу од 3.500.000,00 
динара, у корист апропријације у разделу 4 
Општинска управа, глава 4.54. Послови одржавања и 
инвестиција у комуналне делатности-путеви, 
функционална класификација 620, програм 0701 
Путна инфраструктура, програмска активност 0701-
0002 Одржавање путева, економска класификација 
5113 назив економске класификације Капитално 
одржавање зграда и објеката. 
За наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће буџетске резерве и увећати апропријација 
5113 Капитално одржавање зграда и објеката. 
 
2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу закључка Општинског већа бр. 400-158/16 од 
22.1.2016.године, а поводом захтева ЈП "Дирекција 
за планирање и изградњу" Врњачка Бања бр. 400-
158/16 од 21.1.2016.године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Служба за 
буџет, финансије и локалну пореску администрацију 
и ЈП "Дирекција за планирање и изградњу" Врњачка 
Бања. 
 
4. Обавезује се ЈП "Дирекција за планирање и 
изградњу" Врњачка Бања да у року од 5 дана по 
реализацији одобрених средстава, надлежној 
Служби за финансије достави Извештај о 
реализацији одобрених средстава са одговарајућом 
финансијском документацијом којом се потврђује 
трошење одобрених буџетских средстава. 
 
5. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-158/16 од 22.1.2016.године 
 
    ПРЕДСЕДНИК 
                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                         Бобан Ђуровић,с.р.  
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