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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
1. 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 13. редовној седници одржаној дана 

29.12.2017.године, на основу чл. 36. и 45. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',  бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Организационог одбора за 

обележавање 150.година организованог 

бављења туризмом у Врњачкој Бањи 

 

1. Образује се Организациони одбор за 

обележавање 150.година организованог 

бављења туризмом у Врњачкој Бањи. 

 

2. Задатак одбора је да изради Програм 

обележавања 150.година организованог 

бављења туризмом у Врњачкој Бањи и 

координира активности везане за његову 

реализацију. 

 

3. У Одбор се именују: 

-за председника 

1) Бобан Ђуровић, Председник општине 

-за чланове: 

2)Иван Џатић; 

3)Родољуб Џамић; 

4)Милутин Думановић; 

5)Дане Станојчић; 

6)Иван Трифуновић; 

7)Александар Гвоздић; 

8)Никола Џамић; 

9)Драго Цвијановић; 

10)Јелена Чеперковић; 

11)Славиша Ђуровић. 

 

4. Ради обављања стручних и техничких 

послова, Одбор може ангажовати стручна 

лица. 

 

5. Чланови Одбора, као и друга лица 

ангажована лица у раду Одбора, немају 

право на накнаду. 

 

6. Стручне и административно-техничке 

послове за Одбор обавља Општинска 

управа општине Врњачка Бања, односно 

запосленици које одреди начелник 

Општинске управе. 

 

7. Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

        Број: 020 - 1/18 од 3.1.2018.године 

     

   

 ПРЕДСЕДНИК  

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

                        Иван Радовић с.р. 

_____________________________________ 

 

2. 

 

Скупштина општине Врњачка Бања 

на 13. редовној седници одржаној дана 

29.12.2017.године, на основу  чл.8. Одлуке 

о изградњи, постављању и одржавању 

споменика, спомен обележја и 

скулптуралних дела на територији 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.34/17) и чл. 36. и 45. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'',  бр. 23/16-

пречишћен текст), донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Одбора за спровођење одлука 

о изградњи и постављању споменика 

 

1. Образује се Одбор за спровођење одлука 

о изградњи и постављању споменика на 

територији општине Врњачка Бања. 

 

2. Задатак Одбора је да спроводи одлуке 

Скупштине општине које се односе на 

постављање и изградњу споменика, 

постављање спомен плоча и скулптуралних  

дела, на начин и по поступку који је 

прописан  Одлуком о изградњи, 
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постављању и одржавању споменика, 

спомен обележја и скулптуралних дела на 

територији општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.34/17). 

 

3. Одбор има председника, заменика 

председника и 5 чланова. 

 

4. У Одбор се именују: 

-за председника 

1) Игор Матић,  

-за зам.председника 

2) Огњан Топаловић; 

-за чланове: 

3) Драгиша Обрадовић; 

4) Верољуб Ваљаревић; 

5) Маријана Штрбановић, представник 

Општинске стамбене Агенције 

6) Саша Миленковић, представник 

Културног центра 

7) Никола Војновић, члан Општинског већа. 

 

5. Чланови Одбора, имају право на накнаду, 

о чему ће Председник општине донети 

посебно решење. 

 

6. Стручне и административно-техничке 

послове за Одбор обавља организациона 

јединица општинске управе општине 

Врњачка Бања, надлежна за област 

урбанизма. 

 

7.Ово решење ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

  Број: 020 - 2/18 од 3.1.2017.године 

     

   

 ПРЕДСЕДНИК                

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                  

             Иван Радовић с.р. 

______________________________________

____ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

3. 

Председник општине Врњачка Бања 

на основу чл. 9.ст.4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл.гласник 

РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), чл. 5. и 31. 

Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Врњачка 

Бања („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, бр.5/15-пречишћен текст, 10/15, 4/16, 

21/16 и 39/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.38/17), чл.56. 

ст.1.тач.7. Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16- пречишћен текст) и чл.146. 

(Закона о општем управном поступку 

„Сл.гласник РС“, бр.18/2016),  донео је 

 

З А К ЉУ ЧА К 

О утврђивању висине финансијске подршке 

породици са децом за 2018. годину 

 

 

Члан 1. 

Чланом 31. Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом на територији 

општине Врњачка Бања предвиђено је да ће 

се затеченим корисницима по 

правоснажним решењима вршити исплата 

до истека рока утврђеног решењем. 

 

Члан 2. 

             Овим закључком сагласно чл.5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Врњачка 

Бања, утврђује се висина Финансијске 

подршке породици породиље за четврто и 

свако следеће живорођено дете за период од 

01.01.2018.год. до 31.12.2018.год. у износу 

од 15.000,00 динара месечно. 

 

Члан 3. 

Финансијка подршка у износу од 15.000,00 

динара месечно у периоду из чл.2. овог 

закључка 2018.-е године исплаћује се 

породици за четврто и свако следеће живо 

рођено дете са датумом рођења од 

08.03.2009.год. до навршених 15 година 

живота детета, и односи се на кориснике 

затечене у праву по правоснажним 

решењима на дан ступања Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом 

на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.2/15-

преч.текст). 

             Финансијска средства обезбеђују се 

у буџету општине Врњачка Бања за 

2018.годину, број позиције 94; 

функционална класификација  040; 

економска класификација 472 Накнада за 

социјалну заштиту из буџета. 
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Члан 4. 

              Организациона јединица 

Општинске управе општине Врњачка Бања 

надлежна за послове образовања, дечије и 

социјалне заштите утврдиће решењем у 

сваком појединачном случају испуњеност 

услова за остваривање права из члана 2. 

овог закључка. 

  Исплату новчаног износа по 

донетом правоснажном решењу из права на 

финансијску помоћ породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања вршиће 

организациона јединица Општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежна за 

послове финансија.   

Члан 5. 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а 

примењиваће се од 01.01.2018.године до 

31.12.2018.године. 

              Овај закључак објављује се у 

„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

          Број: 400-32/18 дана 04.01.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                           

Бобан Ђуровић с.р. 

______________________________________

___ 

 

4. 

Председник општине Врњачка Бања  

на основу чл. 9.ст.4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл.гласник 

РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), чл. 5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији оппштине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.5/15-пречишћен текст, 10/15, 4/16, 21/16 

и 39/17),  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018. годину ( „Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.38/17), чл.56. 

ст.1. тач.7. Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“ 

бр.23/16- пречишћен текст) и чл.146. 

(Закона о општем управном поступку 

„Сл.гласник РС“, бр.18/2016),  донео је 

 

З А К Љ У ЧА К 

О утврђивању висине новчаног износа 

за исплату по основу права на једнократну 

новчану помоћ за рођење детета у 2018. 

години 

 

 

Члан 1. 

Овим закључком сагласно чл.5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Врњачка 

Бања за 2018.-у годину утврђује се новчани 

износ од 20.000,00 динара, по основу права 

на једнократну новчану помоћ за рођење 

детета, на начин и по поступку који је 

ближе прописан наведеном Одлуком. 

            

Члан 2. 

Право на једнократну новчану 

помоћ у назначеном периоду и у 

назначеном износу од 20.000,00 динара     

остварује мајка живорођеног детета под 

условом да један од родитеља има 

пребивалиште најмање задње три година 

без прекида на територији општине 

Врњачка Бања, у непрекидном трајању 

рачунајући до дана рођења детета или да 

испуњава алтернативни услов да један од 

родитеља има пребивалиште на територији 

општине Врњачка Бања у укупном трајању 

од 15 година са прекидима до дана рођења 

детета, при чему наведени родитељ мора да 

има пребивалиште на територији општине 

Врњачка Бања у моменту подношења 

захтева. 

             Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 

за 2018. годину број позиције 94; 

функционална класификација 040; 

економска класификација 472 Накнада за 

социјалну заштиту из буџета.  

 

Члан.3. 

 Организациона јединица Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове образовања, дечије и социјалне 

заштите утврдиће решењем  у сваком 

појединачном случају испуњеност услова  

за остваривање права из члана 2. овог 

закључка. 

  Исплату новчаног износа по 

донетом правоснажном решењу из права на 

једнократну новчану помоћ за рођење 

детета вршиће организациона јединица 

Општинске управе општине Врњачка Бања 

надлежна за послове финансија. 

              

Члан 4. 
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 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а 

примењиваће се од 01.01.2018.године до 

31.12.2018.год. у складу са финансијским 

могућностима буџета општине Врњачка 

Бања за 2018. годину. 

 Овај закључак објављује се у 

„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-70/18 дана 04.01.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                   

Бобан Ђуровић с.р. 

______________________________________

___ 

 

5. 

Председник општине Врњачка Бања  

на основу чл. 9.ст.4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл.гласник 

РС“, бр.16/02, 115/05 и 107/09), чл.5. Одлуке 

о финансијској подршци породици са децом 

на територији оппштине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/15-

пречишћен текст, 10/15, 4/16, 21/16 и 39/17),  

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018. годину ( „Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.38/17), чл.56. ст.1. тач.7. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“ бр.23/16- пречишћен текст) 

и чл.146. (Закона о општем управном 

поступку „Сл.гласник РС“, бр.18/2016),  

донео је 

 

 

З А К ЉУ ЧА К 

О утврђивању висине 

финансијске помоћи породици  породиља 

без сталног запослења за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Овим закључком сагласно чл.5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 

са децом на територији општине Врњачка 

Бања утврђује се за 2018. годину, висина 

новчаног износа од 3.000,00 динара 

месечно, на име финансијске помоћи 

породици породиље без сталног запослења, 

на начин и по поступку који је ближе 

прописан наведеном Одлуком. 

            

Члан 2. 

Право на финансијску помоћ у 

назначеном периоду и у назначеном износу 

од 3.000,00 динара  месечно  оствариваће 

породица породиље без сталног запослења, 

у којој један од супружника има 

пребивалиште најмање задње три године 

без прекида на територији општине 

Врњачка Бања, рачунајући до дана рођења 

детета или да испуњава алтернативни услов 

да један од супружника има пребивалиште 

на територији општине Врњачка Бања у 

укупном трајању од 15 година са прекидима 

до дана рођења детета у периоду који је 

законом прописан за породиљско одсуство 

и одсуство са рада због неге детета, при 

чему наведени родитељ мора да има 

пребивалиште на територији општине 

Врњачка Бања у моменту подношења 

захтева. 

 Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 

за 2018. годину број позиције 94; 

функционална класификација 040; 

економска класификација 472 Накнада за 

социјалну заштиту из буџета.  

 

Члан 3. 

 Организациона јединица Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове образовања, дечије и социјалне 

заштите утврдиће решењем  у сваком 

појединачном случају испуњеност услова  

за остваривање права из члана 2. овог 

закључка. 

  Исплату новчаног износа по 

донетом правоснажном решењу из права на 

финансијску помоћ породици породиље без 

сталног запослења вршиће организациона 

јединица Општинске управе општине 

Врњачка Бања надлежна за послове 

финансија.    

          

Члан 4. 

 Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења, а 

примењиваће се од 01.01.2018.год. до 

31.12.2018.год. имајући у виду финансијске 

могућности буџета општине Врњачка Бања 

за 2018.годину. 

               Овај закључак објављује се у 

„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-71/18 дана 05.01.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                          

Бобан Ђуровић с.р. 
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______________________________________ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

6. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања, на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 28.12.2017.год., на 

основу чл.46.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 

83/14- други закон и 101/16-др.закон), 

Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн 

103/2015 и 99/2016), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 

7/17, 18/17 и 33/17), Одлуке о финансијској 

подршци  породици са децом на територији  

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.5/15, пречишћен текст, 

10/15, 4/16 и 21/16), Закључка о утврђивању 

новчаног износа као помоћ породици, у 

корист даровитих ученика основних и 

средњих школа и студената основних, 

мастер академских студија, 

специјалистичких струковних студија, 

специјалистичких академских студија и 

докторских академских студија, за 2017. 

буџетску годину („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.4/17), Закључка 

Општинског већа бр.400-3140/17 од 

28.12.2017.год., чл.59 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16- 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 

 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) у оквиру 

Раздела 4. Општинска управа, глава 4.01.10. 

Награде за најбоље ученике и студенте-

једнократна новчана помоћ, функционална 

класификација 900, програмска 

класификација 0901 Социјална и дечија 

заштита, програмска активност 0901-0006 

Подршка деци и породицама са децом, 

економска класификација 47271 назив 

позиције Накнада из буџета за образовање, 

одобрава се  новчана помоћ у износу од 

30.000,00 динара Вукомановић Богдану. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр. 

400-3140/17 од 28.12.2017.год., а по Захтеву 

бр.400-3140/17 од 26.12.2017 године, 

Вукомановић Богдана из Отрока, општина 

Врњачка Бања. 

 

3.  Средства одобрена по овом Решењу 

исплатиће се на текући рачун  Вукомановић 

Милоша, оца Вукомановић Богдана, бр. 

205900100392264114 код Комерцијалне 

Банке. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одсек за буџет и  финансије. 

 

5.   Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3140/17 од 28.12.2017.год.                                                                                 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА                                                                                                  

Бобан Ђуровић  с.р. 

______________________________________ 

 

7. 

   Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем  дана 29.12.2017. 

године,  на основу члана 46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/07, 83/14-други закон и 101/16) члана 

19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја 

на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 

55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 – 

одлука УС) члана 18 Oдлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

28/16, 7/17 и 18/17 ), члана 8. став 1. тачка 5. 

и члана 17. Правилника о раду савета за 

кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општина 

Врњачка Бања“, бр. 6/14),  члана 59. Статута 

општине Врњачка Бања - пречишћен текст 

(„Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 

23/16-пречишћен текст) и члана 33. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 7/09), доноси:  
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ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

I 
          Овим изменама и допунама, врши се 

измена и допуна Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања за 2017. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр. 7/17, 15/17, 24/17 и 35/17). 

            

II 
          У делу „III“ Програма Програма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка 

Бања за 2017. годину („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 7/17, 15/17, 24/17 и 

35/17): 

 

тачка 4. Четврта област рада, мења се и 

гласи:  

      

4. Четврта област рада: Научно-

истраживачки рад у области безбедности 

саобраћаја на територији општине Врњачка 

Бања (до 700.000,00 динара)     

 

Ре

дн

и  

бр

ој 

Активност 

Пред

виђе

ни  

изно

с 

1 

Израда стратегије 

безбедности саобраћаја на 

територији општине Врњачка 

Бања 

100.0

00,00 

2 

Израда пројектно-техничке 

документације за побољшање 

безбедности саобраћаја на 

путевима на територији 

општине Врњачка Бања, по 

пројектим задацима 

надлежног органа Општинске 

управе општине Врњачака 

Бања. 

600.0

00,00 

 

 

тачка 5. Пете област рада, мења се и гласи:  

 

5. Пета Област: Рад савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја (до 

2.040.000,00 динара) 

   

Редни  

број 

А

к

т

и

в

н

о

с

т 

Пред

виђен

и  

износ 

1 

Накнаде члановима Савета за 

рад у Савету (по одржаној 

седници и учествовање у 

акцијама које спроводи 

Савет), учешће на стручним 

скуповима и семинарима, 

трошкови стручног 

усавршавања и унапређења 

знања из области безбедности 

саобраћаја 

890.0

00,00 

2 

Набавка опреме и уређаја 

(превозно средства са 

светлосном сигнализацијом) 

за брзо и ефикасно реаговање 

саобраћајне полиције 

Полицијске станице Врњачка 

Бања  

800.0

00,00 

3 

Набавка неопходне опреме, 

средстава и уређаја, Дому 

здравља „Др Никола Џамић“ 

Врњачка Бања за спровођење 

едукација и презентација из 

пружања прве помоћи  

200.0

00,00 

4 

опремање службе за 

безбедност саобраћаја 

Општинске управе општине 

Врњачка Бања (фотоапарат, 

лаптоп, скенер, фотокопир, 

штампач)  

150.0

00,00 

 

III 

           Измена и допуна Програма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка 

Бања за 2017. годину ступа на снагу даном 

доношења  и објављује се у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-1376/17од 29.12.2017. године. 
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ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА                                                                                                  

Бобан Ђуровић  с.р. 

______________________________________ 

 

8. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 10.1.2018.године 

на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 

83/14- други закон и 101/16-др закон), 

Закона о туризму („Сл. гласник РС“, 

бр.36/09, 88/10, 99/11-др.закон и 93/12), 

чл.59. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњ.Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), члана 33. Пословника о 

раду Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.7/09), чл. 137. и чл.184. Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“ 

бр.18/16), а на основу захтева Стојковић 

Мирољуба, доноси, 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

УКИДА СЕ Решење Службе за 

привреду, локално економски развој и 

друштвене делатности бр. 332-31/15 од 

16.7.2015.год. на захтев странке, Стојковић 

Мирољуба. 

        Ово решење је коначно у управном 

поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Служба за привреду, локално 

економски развој  и друштвене делатности  

Општинске управе општине Врњачка Бања 

поступајући  на основу чл.68.  став 6. и 7.  

Закона о туризму, донела је Решење бр. 332-

31/15 од 16.7.2015.год, којим је утврђена 

категоризација са ***(три звездице) за 

четири апартмана у објекту, власника 

Стојковић Мирољуба, који се налази у 

Врњачкој Бањи у ул. Попински борци бр.1, 

за пружање угоститељских услуга смештаја 

туристима током целе године. 

 

          Наведеним решењем у ставу 3. 

диспозитива  утврђено је да у случају 

наступања нових околности које би утицале 

на промену категорије угоститељског 

објекта, власник објекта Стојковић 

Мирољуб дужан је да у року од осам дана 

од дана настанка промене, писменим путем 

обавести надлежну организациону јединицу 

Општинске управе општине Врњачка Бања.  

 

       Дана 3.1.2018.године Стојковић 

Мирољуб, надлежној организационој 

јединици доставио је обавештење/захтев 

бр.332-31/15 да је дошло до промене у 

смислу да је у решењу потребно навести 

тачан број лежаја у апартманима.       

 

      Ценећи поднети захтев/обавештење и 

све списе ове управне ствари Веће је 

оценило да су се у складу са Решењем бр. 

332-31/15 од 16.7.2018.године и чл. 184. 

Закона о општем управном поступку ( 

„Сл.гласник РС“,бр.30/10), стекли услови да 

се првостепено решење укине, те је донело 

решење као што гласи у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против овог решења није допуштена жалба, 

али се може покренути управни спор 

тужбом Управном суду – Одељење 

Крагујевац у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 332-31/15 од 10.1.2018. год. 

                           

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА                                                                                                  

Бобан Ђуровић  с.р. 

______________________________________

___ 

 

9. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 10.1.2018.год., на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- други 

закон и 101/16) Закона о буџетском систему 

("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013- испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - 

др. Зaкoн,103/2015, 99/2016 и 113/17 ), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 38/17), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана 33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) 
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и Закључка Општинског већа бр. 400-56/18 

од 10.1.2018.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17) у оквиру раздела 4 директног 

корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  

Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште 

услуге јавне управе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  

укупном  износу  од  50.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 

1502 Развој туризма, програмска активност 

1502-0002 Промоција туристичке понуде, 

економска класификација 424, назив 

економске класификације Специјализоване 

услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа 

бр:400-56/18 од 10.1.2018.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Туристичка 

организација, број 400-56/18 од 9.1.2018.г. 

на име недостајућих средстава. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Установе 

Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира 

промене по овом решењу и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

  

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-56/18 од 10.1.2018.год. 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА                                                                                                  

Бобан Ђуровић  с.р. 

______________________________________ 

 

10. 

Oпштинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем  дана 10.1.2018. године,  

на основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 

83/14 - други закон и 101/16), члана 19. став 

2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 

55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 – 

одлука УС), члана 18. Oдлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2018. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

38/17), члана 8. став 1. тачка 5. и члана 17. 

Правилника о раду савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општина Врњачка Бања“, 

бр. 6/14), члана 59. Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка 

Бања“, бр. 23/16 - пречишћен текст) и члана 

33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 7/09), на предлог Савета 

за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања, доноси  

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
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БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

          

I 

         Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања за 2018. годину (у 

даљем тексту: Програм)  утврђује се начин 

коришћења средстава чији су извори 

утврђени чланом 17 Правилника о раду 

Савета за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општина 

Врњачка Бања“, бр. 6/14), за активности 

који се током 2018. године планирају у 

циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине 

Врњачка Бања. 

 

II 

         За реализацију овог Програма, 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 

за 2018. годину („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 38/17) планирана су 

средства у укупном износу од 5.000.000,00 

динара, а обезбедиће се сразмерно 

оствареним приходима у буџету општине 

Врњачка Бања. 

          Средства која су планирана по основу 

прихода од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима који су 

учињени на територији општине Врњачка 

Бања распоређена су у буџету општине у 

оквиру, шифра 0701: Организација 

саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, за 

финансирање програмске активности 0002 – 

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре редни број апропријације 

од 87-92. 

 

III 

          У складу са чланом 18 и 19 Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 

и 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. 

закон и 9/2016 – одлука УС) средства за 

реализацију овог Програма биће усмерена 

на унапређење безбедности саобраћаја и то 

за следеће намене:      

        
„1. Прва област рада: Унапређење 

саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Врњачка Бања (до 50% укупних 

средстава, односно износ до 2.500.000,00 

динара.    

 

 

Редни  

број 
Активност 

Предвиђ

ени  

износ 

1 

Уградња вештачких избочина 

и платформи за смањење 

брзине кретања возилом, 

постављање саобраћајних 

огледала за повећање 

прегледности пута, 

постављање шуштећих и 

звучних трака, обележавање 

зона 30 и зона успореног 

саобраћаја  

300.000,0

0 

2 

Израда пројекта саобраћајне 

сигнализације за регулисање 

токова саобраћаја на 

укршањима оштинских и 

некатегорисаних путева на 

сеоским подричјима на 

територији општине Врњачка 

Бања 

600.000,0

0 

3 

постављање недостајуће 

саобраћајне сигнализације и 

опреме за повећање 

безбедности саобраћаја на 

укрштањима општинских и 

некатегорисаних путева на 

сеоским подручјима на 

територији општине Врњачка 

Бања     

1.200.000.

00 

4 

Обележавање зона школа - 

постављање саобраћајне 

сигнализације, опреме и 

уређаја (детектора брзине и 

друго) у зонама школа и 

вртића, како би се учесницима 

у саобраћају додатно пренела 

порука да у назначеној зони 

повећају пажњу у вожњи 

400.000,0

0 

  

2. Друга област рада: Унапређење 

саобраћајног васпитања и образовања (до 

400.000,00 динара) 
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Редни  

број 
Активност 

Пре

дви

ђен

и  

изн

ос 

1 

Подршка 

учествовању на 

такмичењима и 

организацији 

такмичењима деце 

предшколског 

узраста и деце 

основних школа 

активностима 

којима се 

промовише 

безбедности 

саобраћаја, 

односно безбедно 

коришћење путева 

и улица  

200.000,0

0 

2 

Услуге 

информисања 

(Медијски 

пласман спотова и 

другог 

едукативног 

пропагадног 

материјала и 

пратећих акција 

којима се утиче на 

повећање 

безбедности 

саобраћаја)  

200.000,00 

 

3.Трећа област рада: Превентивно-

промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања (до 600.000,00 

динара)    

 

 

Ре

дн

и  

бр

ој 

Активност 

Пред

виђе

ни  

изно

с 

1 

Едукација и стручно 

усавршавања васпитача/ца и 

учитеља/ца у области 

безбедности саобраћаја у 

предшколским установама и 

основним школама на 

територији општине Врњачка 

Бања  

360.0

00,00 

2 

Израда литературе, брошура, 

билтена, флајера, извештаја 

из области безбедности 

саобраћаја и другог 

едукативног материјала, а 

који се израђује у циљу 

повећања нивоа безбедности 

саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања 

240.0

00,00 

 

      

4. Четврта област рада: Научно-

истраживачки рад у области безбедности 

саобраћаја на територији општине Врњачка 

Бања (до 500.000,00 динара)     

 

 

Ре

дн

и  

бр

ој 

Активност 

Пред

виђе

ни  

изно

с 

1 

Подршка скуповима 

посвећеним повећању 

безбедности саобраћаја који 

се спроводе у сарадњи са 

Агенцијом за безбедност 

саобраћаја Републике Србије 

или су подржане од стране 

агенције 

100.0

00,00 

2 

Израда пројектно-техничке 

документације за побољшање 

безбедности саобраћаја на 

путевима на територији 

општине Врњачка Бања, по 

пројектим задацима 

надлежног органа. 

400.0

00,00 

 

 

5. Пета Област: Рад савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја (до 

1.000.000,00 динара) 

   

Р

е

д

н

и

Активност 

Предви

ђени  

износ 



 Страна 11  -  Број  1.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.1.2018. године 

  

 
 

  

б

р

о

ј 

1 

Накнаде члановима Савета 

за рад у Савету, учешће на 

стручним скуповима и 

семинарима, трошкови 

стручног усавршавања и 

унапређења знања из 

области безбедности 

саобраћаја 

500.000,

00 

2 

Опремање саобраћајне 

полиције Полицијске 

станице Врњачка Бања 

неопходном опремом и 

уређајима за ефикасан рад на 

терену (алкометри, мобилни 

уређаји за детекцију опојних 

дрога, уређаји за мерење 

брзине кретања возила, 

светлосне палице за 

заустављање возила и 

друго.)   

400.000,

00 

3 

опремање Савета за 

координацију послова 

безбедности саобраћаја на 

путевима на територији 

општине Врњачка Бања и 

службе за безбедност 

саобраћаја Општинске 

управе општине Врњачка 

Бања (лаптоп, скенер, 

фотокопир, штампач)  

100.000,

00 

   

IV 

          Средстава која користе за поправљање 

саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Врњачка Бања, у складу са чланом 

18 Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС, 

55/2014, 96/2015-др. закон и 9/2016 – одлука 

УС) утврђена су у делу Програна III – Првој 

области рада: Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре на територији општине 

Врњачка Бања (до 50% укупних средстава, 

односно износ до 2.500.000,00 динара).       

        

V 

         Утврђивање приоритета Програма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка 

Бања у 2018. годину по исказаним 

захтевима, вршиће Савет за координацију 

послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка 

Бања, доношењем Закључака, а у 

зависности од прилива новчаних средстава. 

 

VI 

        Стручне и административно техничке 

послове у вези са реализацијом Програма, 

обавља Одсек за буџет и финансије, Одсек 

за локално економски развој и инвестиције 

и Одсек за привреду и друштвене 

делатности, а у складу са предлогом Савета 

за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на територији општине Врњачка 

Бања. 

 

VII          
         Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања за 2018. годину 

ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине 

Врњачка Бања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-9/18 од 10.1.2018. године. 

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ 

ВЕЋА                                                                                                  

Бобан Ђуровић  с.р. 

_____________________________________ 
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