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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
тине Врњачка Бања на 14. 
  16.11.2006. године, на основу 
 о локалној самоуправи (»Сл. 
. 9/2002, 33/2004 и 135/2004), 
 о буџетском систему (»Сл. 

 9/2002, 87/2002, 61/2005 – др. 
 и члана 23 Статута општине 

(»Службени лист општине 
4), донела је  

  Д  Л  У  К  У 
 И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
БУЏЕТУ  

Е ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 
006.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
уџету Општине Врњачка Бања 
 општине Врњачка Бања” бр. 
тексту: Одлука, Члан 1 општег 
 се и гласи: 
штине Врњачка Бања за 2006.г. 
уџет) састоји се од: 

 
 1) Укупних примања у износу од 
367.870.000динара; 
 2) Укупних издатака у износу од 
434.420.000 динара; 
 3) Буџетског дефицита у износу од 
38.100.000 динара; 
 4) Буџетског суфицита (нераспоређеног) 
из 2005.г. у износу од 28.450.000 динара.« 
 

Члан 2. 
 

Члан 2 Одлуке мења се и гласи: 
»У сталној буџетској резерви планирају се 

средства у висини од 1.750.000 динара. 
У текућој буџетској резерви планирају се 

средства у износу од 5.642.000 динара.« 
 

Члан 3. 
 

Члан 3 Одлуке мења се и гласи: 
 

»Примања и издаци буџета утврђују се у 
следећим износима, и то: 
 
 
 
 

Шифра економске Средства из  
класификације буџета 

1 2 3 
 ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ     
АЊА   396,320,000 

– суфицит текућих прихода из 2005.г. 321 28,450,000 

МАЊА   367,870,000 
ДИ 7 367,370,000 
и 71 233,070,000 
 добит и капиталне добитке 711 132,200,000 
ада 712 650,000 
 713 50,200,000 
слуге 714 43,020,000 

716 7,000,000 
оди, од чега 74 87,300,000 
ине 741 20,600,000 

7411 2,500,000 
аје добара и услуга 742 65,000,000 
одузета имовинска корист 743 200,000 
дређени приходи 745 1,500,000 
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3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 0 
4. Капитални приходи – примања од продаје 8 500,000 
нефинансијске имовине     
5. Донације 731+732+744 500,000 
6. Трансфери 733 46,500,000 

II. УКУПНИ ИЗДАЦИ   434,420,000 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 362,277,900 
1. Расходи за запослене 41 112,061,900 
2. Коришћење роба и услуга 42 121,179,000 
3. Отплата камата 44 2,415,000 
4. Субвенције 45 61,685,000 
5. Издаци за социјалну заштиту 47 11,841,000 
6. Остали расходи 48+49 23,798,000 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641 29,298,000 
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 72,142,100 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642   
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ     
КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 92-62 8,100,000 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ     
ИМОВИНЕ (IV-V)     
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ     
(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (321+7+8)-(4+5) -38,100,000 
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)     

(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ 
(321+7-7411+8)-(4-
44+5) -38,185,000 

КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ     
ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)     

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)   -30,000,000 
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ     
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ     
КРЕДИТА       
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ 92 8,100,000 
ДАТИХ КРЕДИТА       
V.ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И     
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 0 
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ     
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА     
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И 92-62 8,100,000 
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

V. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА     

VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 30,000,000 
1. Примања од домаћих задуживања 911 30,000,000 
    1.1. Задуживање код јавних финансијских 9113+9114 30,000,000 
          институција и пословних банака     
    1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+   
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  9116+9117+9118+9119   
2. Примања од иностраног задуживања 912   

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 0 
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611   
    1.1 Отплата главнице јавним финансијским 6113+6114   
          институцијама и пословним банкама     
    1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+   
  6116+6117+6118+6119   
2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0 

IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)   0 

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX = - III)   38,100,000 
 
 

Члан 4. 
 Члан 4 Одлуке мења се и гласи: 
 
  “За покриће дефицита из члана 1 обезбедиће се средства, и то: 
1) Примања од продаје домаће финансијске имовине у износу од 600.000 динара; 
2) Примања од продаје акција и осталог капитала у износу од 7.500.000 динара. 
3) Примања од задуживања у износу од 30.000.000 динара.” 
 

Члан 5. 
 Члан 28 Одлуке мења се и гласи: 
 
 “Укупни издаци буџета утврђени чланом 1 ове Одлуке у износу од 434.420.000 динара и средства 
прихода од изворних активности директних и индиректних корисника буџета у укупном износу 54.426.000 
динара распоређују се по корисницима, функционалној и економској класификацији  и то: 
 
II ПОСЕБАН ДЕО     
  Функц. Економска и организациона       
  клас. Класификација      
     План Расходи који се Укупна  
Број  Конто       Врста издатака 2006 финансирају из средства 
позиц.     Сопств.прихода  

1 2 3 4   5 6 7 
        
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,     

     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И   
     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА    

   1.01. Средства за рад СО    
1  411 Плате и додаци запослених 1,729,000  1,729,000 
2  412 Социјални доприноси на терет послодавца 437,000  437,000 
3  4172 Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО  2,280,000  2,280,000 
4  422 Трошкови путовања 1,045,000  1,045,000 
5  4237 Репрезентација  900,000  900,000 

   
1.02. Средства за рад председника 
општине,     

   општинског већа и њихових рад. Тела    
6  411 Плате и додаци запослених 3,676,000  3,676,000 
7  412 Социјални доприноси на терет послодавца 846,000  846,000 
8  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,615,000  1,615,000 
9  4172 Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО  1,520,000  1,520,000 

10  422 Трошкови путовања 1,045,000  1,045,000 
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11  4237 Репрезентација  900,000  900,000 
   1.03. Остали трошкови    

12  421 Стални трошкови  8,000,000  8,000,000 
13  423 Услуге по уговору 2,980,000  2,980,000 
14  425 Текуће поправке и одржавање 2,822,000  2,822,000 
15  426 Материјал  3,659,000  3,659,000 
16  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  2,000,000  2,000,000 

   од једног нивоа власти другом    
17  512 Машине и опрема 2,853,000  2,853,000 

17/1  5112 Изградња зграда и објеката 9,600,000  9,600,000 
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 47,907,000   47,907,000 
  110  1.04. Резерва буџета     

18  49911 Стална резерва  1,750,000  1,750,000 
19  49912 Текућа резерва  5,642,000  5,642,000 

     Укупно 1.04.:   7,392,000   7,392,000 
  133  1.05. Удружења и савези    

20  4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 2,261,000  2,261,000 

     Укупно 1.05.:   2,261,000   2,261,000 
  110  1.06. Дотације политичким странкама    

21  481942 Дотације политичким странкама 408,000  408,000 
     Укупно 1.06.:   408,000   408,000 
  160  1.07. Накнаде штете услед елем.непог.    

22  484 Накнаде штете за повреде или штету насталу  4,000,000  4,000,000 
   услед елементарних непогода или других    
   природних узрока (превенц.настанка и откла.последица)   
      Укупно 1.07.:   4,000,000   4,000,000 

 411  1.08. Трошкови платног промета    

23  4211 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 900,000  900,000 

      Укупно 1.08.:   900,000   900,000 
 421  1.09. Средства за подстицање развоја месних заједница и села  

24  423 Услуге по уговору  190,000  190,000 
25  4241 Пољопривредне услуге  550,000  550,000 
26  425 Текуће поправке и одржавање 4,300,000  4,300,000 
27  510 Основна средства 4,300,000  4,300,000 
      Укупно 1.09.:   9,340,000   9,340,000 

   1.10. Историјски архив    

28 130 4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 256,000  256,000 

      Укупно 1.10.:   256,000   256,000 
 820  1.11. Културно уметничка друштва    

29  4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 215,000  215,000 

      Укупно 1.11.:   215,000   215,000 
        
 840  1.12. Верске заједнице    

30  4819 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама 360,000  360,000 

      Укупно 1.12.:   360,000   360,000 
 722  1.13. Мртвозорство    



Страна       -   Број 9.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА          28. новембар  2006.
   

5.

31  424 Специјализоване услуге  370,000  370,000 
      Укупно 1.13.:   370,000   370,000 
 040  1.14. Помоћ новорођенчади     

32  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  2,755,000  2,755,000 
      Укупно 1.14.:   2,755,000   2,755,000 
  911  1.15. Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег детета   

33  451 
Субвенције јавним нефинансиским предуз.и 
организац. 950,000  950,000 

     Укупно 1.15.:   950,000   950,000 
  443  1.16. Спортска дворана    

34  511 Зграде и грађевински објекти 10,500,000  10,500,000 
     Укупно 1.16.:   10,500,000   10,500,000 
      
  090  1.17. Накнаде за социјалну заштиту из буџета општине   

35  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  3,748,000  3,748,000 
      Укупно 1.17.:   3,748,000   3,748,000 
 400  1.18. Средства за финансирање пројеката    

36  451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећ. 
И организ. 15,915,000  15,915,000 

      Укупно 1.18.:   15,915,000   15,915,000 
 170  1.19. Отплата камата    

37  441 Отплате домаћих камата 2,415,000  2,415,000 
      Укупно 1.19.:   2,415,000   2,415,000 
   1.20. Пројектно планирање    

38 474 5114 Пројектно планирање  4,750,000  4,750,000 
39 474 541 Земљиште  5,500,000  5,500,000 

      Укупно 1.20.:   10,250,000   10,250,000 
 310  1.21. Противпожарана заштита    
39/1  425 Текуће поправке и одржавање  100,000  100,000 
          100,000   100,000 
   1.22. Здравствена заштита    
39/2 760 512 Машине и опрема  4,000,000  4,000,000 
          4,000,000   4,000,000 

   Укупно раздео  1. 124,042,000  124,042,000 
      (1.01.+….+1.22.).:       
        

 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа    
40  411 Плате и додаци запослених 37,905,000  37,905,000 
41  412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,935,000  6,935,000 
42  413 Накнаде у натури  1,045,000  1,045,000 
43  414 Социјална давања запосленима  2,336,000  2,336,000 
44  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 237,000  237,000 
45  421 Стални трошкови  684,000  684,000 
46  422 Трошкови путовања  570,000  570,000 
47  423 Услуге по уговору  380,000  380,000 
48  425 Текуће поправке и одржавање  285,000  285,000 
49  426 Материјал  475,000  475,000 
50  512 Машине и опрема  760,000  760,000 
      Укупно раздео 2.: 51,612,000   51,612,000 
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 912 РАЗДЕО 3. – Основно образовање    
51  423 Услуге по уговору   600,000  600,000 

52  463 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 19,388,000  19,388,000 

      Укупно раздео 3.: 19,988,000   19,988,000 
        
 922 РАЗДЕО 4. – Средње образовање    

53  423 Услуге по уговору 5,555,000  5,555,000 

54  463 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 9,910,000  9,910,000 

      Укупно раздео 4.: 15,465,000   15,465,000 
        
 820 РАЗДЕО 5. – Културни центар    

55  411 Плате и додаци запослених 4,835,000  4,835,000 
56  412 Социјални доприноси на терет послодавца 873,000  873,000 
57  413 Накнаде у натури  0.00 50,000 50,000 
58  414 Социјална давања запосленима 0.00 80,000 80,000 
59  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0.00 150,000 150,000 
60  421 Стални трошкови  1,330,000 500,000 1,830,000 
61  422 Трошкови путовања 0.00 150,000 150,000 
62  423 Услуге по уговору 4,600,000 3,000,000 7,600,000 
63  425 Текуће поправке и одржавање 1,015,000 80,000 1,095,000 
64  426 Материјал  0.00 200,000 200,000 
65  512 Машине и опрема 0.00 350,000 350,000 
      Укупно раздео 5.: 12,653,000 4,560,000 17,213,000 
        
 830 РАЗДЕО 6. – ЈП”РТВ Врњачка Бања и Врњачке новине”   

66  411 Плате и додаци запослених 9,387,000 2,116,000 11,503,000 
67  412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,890,000 464,000 2,354,000 
68  413 Накнаде у натури 48,000 100,000 148,000 
69  414 Социјална давања запосленима 570,000 100,000 670,000 
70  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 47,000 150,000 197,000 
71  421 Стални трошкови  635,000 3,143,000 3,778,000 
72  422 Трошкови путовања 67,000 300,000 367,000 
73  423 Услуге по уговору 237,000 1,100,000 1,337,000 
74  425 Текуће поправке и одржавање 665,000 1,300,000 1,965,000 
75  426 Материјал  133,000 1,000,000 1,133,000 
76  512 Машине и опрема 770,000 3,000,000 3,770,000 
      Укупно раздео 6.: 14,449,000 12,773,000 27,222,000 
        
 820 РАЗДЕО 7. – Библиотека “Др. Душан Радић”    

77  411 Плате и додаци запослених 2,315,000  2,315,000 
78  412 Социјални доприноси на терет послодавца 425,000  425,000 
79  413 Накнаде у натури  62,000  62,000 
80  414 Социјална давања запосленима 150,000  150,000 
81  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 30,900  30,900 
82  421 Стални трошкови  351,000  351,000 
83  422 Трошкови путовања 28,000 30,000 58,000 
84  423 Услуге по уговору 152,000 160,000 312,000 
85  424 Специјализоване услуге 0.00 30,000 30,000 
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86  425 Текуће поправке и одржавање 0.00 35,000 35,000 
87  426 Материјал  95,000  95,000 
88  512 Машине и опрема 226,100  226,100 
89  513 Остала основна средства 190,000 90,000 280,000 
      Укупно раздео 7.: 4,025,000 345,000 4,370,000 
  РАЗДЕО 8. – Социјална заштита    
   Центар за социјални рад (а и б)    
 070  8.01. Општи расх.везани за изврш.општин.одлука   

90  411 Плате и додаци запослених 478,000  478,000 
91  412 Социјални доприноси на терет послодавца 90,000  90,000 
92  425 Текуће поправке и одржавање 300,000  300,000 
93  426 Материјал  140,000  140,000 
94  512 Машине и опрема 250,000  250,000 
      Укупно 8.01.:   1,258,000   1,258,000 
 040  8.02. Накнаде за социјалну заштиту из буџета општине   

95  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  4,560,000  4,560,000 
      Укупно 8.02.:   4,560,000   4,560,000 
      Укупно(8.01.+8.02.).: 5,818,000   5,818,000 
      
 010  8.03. Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и инвал.заш.   

96  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  498,000  498,000 
      Укупно 8.03.:   498,000   498,000 
 090  8.04. Кредити за ученике и студенте    

97  47271 Накнаде из буџета за образовање 280,000  280,000 
      Укупно 8.04.:   280,000   280,000 
      Укупно раздео 8. (8.01.+8.02.+8.03.+8.04.): 6,596,000   6,596,000 
        
 911 РАЗДЕО 9. – Дечија установа “Радост”    

98  411 Плате и додаци запослених 19,180,000 8,650,000 27,830,000 
99  412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,430,000 1,550,000 4,980,000 

100  413 Накнаде у натури  135,000 100,000 235,000 
101  414 Социјална давања запосленима 116,000 80,000 196,000 
102  415 Накнаде за запослене 400,000 110,000 510,000 
103  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 348,000 90,000 438,000 
104  421 Стални трошкови  2,726,000 1,000,000 3,726,000 
105  422 Трошкови путовања 50,000 90,000 140,000 
106  423 Услуге по уговору 427,000 300,000 727,000 
107  424 Специјализоване услуге 166,000 80,000 246,000 
108  425 Текуће поправке и одржавање 570,000 300,000 870,000 
109  426 Материјал  3,300,000 1,200,000 4,500,000 
110  482 Порези и таксе  10,000 50,000 60,000 
111  511 Зграде и грађевински објекти 767,000 150,000 917,000 
112  512 Машине и опрема 798,000 350,000 1,148,000 
113  513 Остала основна средства 50,000 150,000 200,000 

      Укупно раздео 9.: 32,473,000 14,250,000 46,723,000 
  РАЗДЕО 10.- Подстицање развоја туризма    
 473   10.01. – Туристичко спортски центар    

114  411 Плате и додаци запослених 3,467,000 2,660,000 6,127,000 
115  412 Социјални доприноси на терет послодавца 684,000 476,000 1,160,000 
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116  414 Социјална давања запосленима 0 80,000 80,000 
117  413 Накнаде у натури  30,000 30,000 60,000 
118  415 Накнаде за запослене 16,000 40,000 56,000 
119  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0 50,000 50,000 
120  421 Стални трошкови  740,000 1,250,000 1,990,000 
121  422 Трошкови путовања 380,000 200,000 580,000 
122  423 Услуге по уговору 649,000 2,000,000 2,649,000 
123  424 Специјализоване услуге 14,247,000 1,000,000 15,247,000 
124  425 Текуће поправке и одржавање 1,715,000 300,000 2,015,000 
125  426 Материјал  454,000 1,900,000 2,354,000 
126  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  0 30,000 30,000 

   од једног нивоа власти другом    
127  512 Машине и опрема 150,000 300,000 450,000 

127/1  5112 Изградња зграда и објеката  6,000,000 6,000,000 
      Укупно 10.01.:   22,532,000 16,316,000 38,848,000 
 810  10.02. Физичка култура    

128  48191 Дотације спортским и омлад.организацијама 6,896,000  6,896,000 
      Укупно 10.02.:   6,896,000   6,896,000 
      Укупно раздео 10 (10.01.+10.02.): 29,428,000 16,316,000 45,744,000 

        
 410 РАЗДЕО 11. – Комунални јавни расходи    
   11.01. ЈП “Бели Извор”    

129  4511 Текуће субвенције јавним нефинанс.организ. 15,707,000  15,707,000 
      Укупно 11.01.:   15,707,000   15,707,000 
   11.02. ЈП “Борјак”    

130  4511 Текуће субвенције јавним нефинанс.организ. 19,453,000  19,453,000 
      Укупно 11.02.:   19,453,000   19,453,000 
   11.03. Зимско одржавање путева и     
   одржавање атмосферске канализације    

131  425 Текуће поправке и одржавање 9,500,000  9,500,000 
      Укупно 11.03.:   9,500,000   9,500,000 
   11.04. Капиталне субвенције    

132  4512 
Капиталне субвенције јавним 
нефинанс.организ. 9,660,000  9,660,000 

      Укупно 11.04.:   9,660,000   9,660,000 

      
Укупно раздео 
11.(11.01.+11.02.+11.03.+11.04.): 54,320,000   54,320,000 

 620 РАЗДЕО 12. – Комунални јавни расходи    

   
12.01. ЈП “Дирекција за урбан.и 
грађ.земљ.”    

133  411 Плате и додаци запослених 1,998,000 2,400,000 4,398,000 
134  412 Социјални доприноси на терет послодавца 402,000 432,000 834,000 
135  413 Накнаде у натури  24,000 50,000 74,000 
136  414 Социјална давања запосленима 70,000 200,000 270,000 
137  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0 150,000 150,000 
138  421 Стални трошкови  473,000 900,000 1,373,000 
139  422 Трошкови путовања 57,000 200,000 257,000 
140  423 Услуге по уговору 285,000 900,000 1,185,000 
141  425 Текуће поправке и одржавање 66,000 450,000 516,000 
142  426 Материјал  66,000 250,000 316,000 
143  512 Машине и опрема 448,000 250,000 698,000 
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      Укупно 12.01.:   3,889,000 6,182,000 10,071,000 
   12.02. Посл.одрж и инвестиц. У комун.делатности – јавна расвета  

144 640 4212 Енергетске услуге  9,500,000  9,500,000 
145 640 425 Текуће поправке и одржавање  2,300,000  2,300,000 
146 640 5112 Изградња зграда и објеката 4,750,000  4,750,000 

      Укупно 12.02.:   16,550,000   16,550,000 

   
12.03. Посл.одрж и инвестиц. У комун.делатности – 
путеви   

147 490 425 Текуће поправке и одржавање 27,450,000  27,450,000 
148 443 51123 Изградња саобраћајних објеката  21,480,000  21,480,000 

      Укупно 12.03.:   48,930,000   48,930,000 
      Укупно раздео 12 (12.01.+12.02.+12.03.): 69,369,000 6,182,000 75,551,000 
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 434,420,000 54,426,000 488,846,000 

 
 

Члан 6 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у »Службеном листу Општине 
Врњачка Бања«, а примењиваће се од 01.01.2006.г. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-941/06 од 16.11.2006.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
____________________________________________ 
68. 

Скупштина општине  Врњачка Бања на 
14.редовној седници, одржаној 27. 11.2006. 
године, која је наставак седнице од 16.11.2006. 
године, на основу чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.24/04), донела је  

 
ОДЛУКУ 

О КРЕДИТИРАЊУ И ДРУГИМ ВРСТАМА 
ПОМОЋИ  УЧЕНИЦИМА И 

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  се утврђују услови, мерила 
и начин кредитирања ученика средњих школа 
и студената, као и доделе других врста помоћи 
ученицима, студентима, студентима на пост-
дипломским студијама, докторантима и струч-
њацима-специјалистима, који имају пре-
бивалеште на територији општине Врњачка 
Бања, а похађају школе, више школе  и 
факултете чији је оснивач надлежно минис-
тарство  Републике Србије. 

Средства за ученичке и студентске кредите 
и друге врсте помоћи се планирају у буџету у 

односу 90% за кредите, а 10% за друге врсте 
помоћи. 

 
Члан 2. 

Извршни орган ће за сваку школску годину, 
у зависности од финансијских могућности 
општине, и у зависности од реалне висине 
кредита, одређивати број ученичких и сту-
дентских кредита приликом расписивања кон-
курса за доделу кредита за текућу школску 
годину. 

Од укупно предвиђеног броја кредита 90% 
ће се додељивати ученицима и студентима по 
основу успеха, а 10% по основу социјалног и 
материјалног стања.  

Висина ученичких кредита у односу на 
студентске кредите за текућу школску годину, 
овом Одлуком се утврђује у односу 1: 2,50.  

Право на кредит имају ученици и студенти  
који истовремено не примају кредит, односно 
сличан облик примања било из ког извора и  
било по ком основу, као и да нису до сада 
обновили ни једну годину на школовању и на 
студијама и нису мењали школу, односно 
факултет. 

Средства за кредитирање и друге помоћи 
ученика и студената предвиђена у буџету за 
текућу школску годину ће обезбедити кредите 
за три, односно четири месеца текуће школске 
године.    

Кредитирање у наредних шест, односно 
седам месеци текуће школске године спро-
водиће се на терет буџета за наредну буџетску 
годину. 

Кредити се додељују на основу конкурса 
који расписује извршни орган, а који се објав-
љује у локалним средствима информисања. 
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УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА 
 

Члан 3. 
Конкурс за доделу кредита расписује 

извршни орган у новембру месецу. Конкурс се 
објављује у локалним средствима информиса-
ња и на web sajtu општине Врњачка Бања. 

Рок за подношење пријаве на расписани 
конкурс је 15 дана од дана првог објављивања 
конкурса у локалним средствима информиса-
ња. 

Писмене пријаве на расписани конкурс за 
ученике подносе родитељи, а за студенте 
кандидат добијања кредита уз обавезну саглас-
ност родитеља. 

Конкурс спроводи Комисија за доделу кре-
дита коју именује извршни орган  на период од 
4 године, а састоји се од председника и 4 
члана. 

Комисија неће узети у разматрање небла-
говремене, непотпуне и пријаве које не ис-
пуњавају услове из ове Одлуке и конкурса.  

Комисија сачињава  ранг листе кандидата, 
посебно по  основу успеха, а посебно  по 
основу социјалне и материјалне ситуације  у 
року 15 дана од закључења конкурса  и 
објављује на огласној табли Општинске управе 
и на web sajtu општине Врњачка Бања, а 
обавештење о сачињеним   ранг листама  се 
објављује у локалним средствима инфор-
мисања. 

У случају да више кандидата имају исти 
број бодова, а налазе се на задњем, односно 
следећим местима на ранг листи, даје се 
предност кандидату, односно кандидатима са 
мањим приходима по члану домаћинства. 

Подносиоци пријава на конкурс за доделу 
ученичких и студентских кредита могу подне-
ти приговор извршном органу у року од 8 дана 
од дана првог објављивања обавештења из 
претходног става овог члана у средствима 
информисања, а извршни орган одлучује о 
приговору у року од 8 дана од дана његовог 
подношења. Одлука извршног органа је конач-
на. 

Коначне ранг листе кандидата биће 
истакнуте на огласној табли Општинске 
управе и на web sajtu општине Врњачка Бања. 

 
Члан 4.  

На основу коначне ранг листе, корисници 
кредита са којима се закључује уговор о 
кредитирању, писменим путем се  обавеш-
тавају о дану и месту потписивања уговора, 
који са корисником кредита, одн. за малолетне 
ученике, са њиховим заступником, закључује 
извршни орган или лице које он овласти.  

Уговор садржи:  
- име, односно назив, уговорних страна, 
- назив школе, односно факултета, 
- износ кредита и начин исплате,  
- време за које се кредит додељује,  
- начин исплате и услове враћања кредита у 

случају неиспуњавања обавезе из уговора, и 
- место и дан закључења уговора и потписе 

уговорних страна, 
- друга права и обавезе уговорних страна. 
Уз уговор обавезна је и меница потписана 

од два сведока.  
 
 
 КРЕДИТИ 
 
 Кредити по основу успеха 
 

Члан 5. 
Услови за добијање кредита по основу 

успеха су: 
- држављанство Републике Србије, 
- пребивалиште ученика, односно сту-

дента и његове породице на тери-
торији општине Врњачка Бања, најма-
ње задњих пет година без прекида 

- да успех ученика у претходном 
разреду не буде нижи од 4,50, 

- да успех студента, изражен просечном 
оценом свих претходних година 
студија, није нижи од 7,50. 

 
Члан 6. 

Општи критетријуми за доделу кредита по 
основу успеха су: 
 
а) Број бодова према „успеху у школовању“ 

- просечна оцена и година школовања 
за ученике: 

 
Успех у школовању бодује се на основу 

успеха из претходног разреда на две децимале, 
осим када се ради о ученицима првих разреда 
средње школе, где се оцењује успех из 8. 
разреда основне школе. Бодови се додељују 
према утврђеној скали из табеле за средње 
образовање. 
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Средње образовање 
 Просечна оцена               Број који се додаје        Коефицијент којим се множи      Укупни број бодова 
 4,50-5,00  3,4                                    10                                    79-84 
Разред који ученик похађа  
Први     -   број бодова помножен коефицијентом 0,75 
Други    -   број бодова помножен коефицијентом 0,80 
Трећи    -   број бодова помножен коефицијентом 0,85 
Четврти -  број бодова помножен коефицијентом 0,90 
 
-просечна оцена и година школовања за студенте: 
 Успех студената утврђује се на основу израчунавања просечне оцене свих положених испита 
на две децимале. 

Студентима прве године успех се бодује на основу завршног разреда средње школе, а бодови 
се додељују према скали из табеле за средње образовање. 
Бодови се додељују на следећи начин: 
     Просечна оцена                 Коефицијент којим се множи                           Укупни број бодова 
         7,50- 10,00                      10                                                         75-100 
 
Година студија  Укупни број бодова по просечној оцени 
                                                           помножен коефицијентом 
 I година                              0,90 
II година                                 1,00 
III година                                                          1,10           
IV година                               1,20 
V година                               1,25 
VI година                                 1,30 
Апсполвенти                               1,35 
 
б) „постигнут успех на такмичењима“ у претходној школској/студентској години 
Овај критеријум се обрачунава тако што се на укупан број бодова из тачке а) овог члана, увећава за 
следећи проценат:  
За ученике: 

                  Окружно %        Државно %    Међународно % 
I место        20         25   30 
II место  15         20     25 
III место   10         15   20 
Учествовање     5         10   15 
 
За студенте: 
- Добијена факултетска награда   30% 

У случају учествовања и постизања успеха, из једног или више предмета, узима се у обзир 
само један предмет и једно такмичење које је за ученика/студента повољније. Уколико је екипно 
такмичење рачуна се половина од назначеног процента  из табеле. 
в) Основица за одређивање броја бодова по критеријуму „месечни приход по члану домаћинства“ је 
просечна зарада на нивоу општине Врњачка Бања за првих шест месеци текуће године коју утврђује 
Одељење за финансије, буџет и јавне приходе на основу статистичких података објављених у  „Сл. 
Гласнику РС“, а број бодова по овом критеријуму се израчунава на следећи начин: 
% основице по члану             
      домаћинства       Број бодова 
        до 20%      10 
        до 40%      6 
        до 60%      3 
        до 80%       1 
        до 100%      0 

 
У овај критеријум, поред „месечног 

прихода по члану домаћинства“ улази  и 
«катастарски приход», с тим што се висина  
катастарског прихода утврђује тако што се 

просечни месечни износ катастра по члану 
помножи са 2.000 и добија се приход у 
динарима. У овом случају се сабирају приходи 
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по оба основа и тако обрачунава број бодова, 
као под тачком в). 

У случају да  лице које је запослено код 
приватног послодавца достави потврду да 
привредни субјект послује са губитком, кри-
теријум »месечни приход по члану дома-
ћинства« обрачунава се  на основицу загаран-
товане плате за одговарајућу  стручну спрему. 
 

Кредити по основу материјалног и 
социјалног стања 

 
Члан 7. 

За кредит по основу материјалног и 
социјалног стања, могу конкурисати ученици и 
студенти чија је породица до тренутка рас-
писивања конкурса за доделу кредита еви-
дентирана као корисник права код код Центра 
за социјални рад општине Врњачка Бања или 
се подносиоци пријаве на конкурс за доделу 
кредита налазе на породичном смештају, о 
чему  се доставља уверење Центра за социјал-
ни рад. 

Овај критеријум, који је услов за кон-
курисање  износи 50% од укупног броја бодова 
који оствари подносилац захтева. 

За ученике  и студенте који конкуришу за 
добијање ове врсте кредита, у погледу осталих 
критеријума,  примењују се бодови предвиђе-
ни у чл. 6. ове Одлуке 

За овај облик кредита, поред обавезног 
услова из става 1. овог члана, могу конкури-
сати ученици и студенти који имају нижу 
просечну оцену  од оне предвиђене за доделу 
кредита по основу успеха. 
 

Члан 8. 
Конкурс за доделу ученичких и студентс-

ких кредита садржи: 
- назив органа који објављује конкурс, 
- услове и критеријуме за доделу кредита, 
- број кредита и висину износа, посебно за 

ученике, посебно за студенте, 
- дужину трајања кредита, 
- рок за подношење пријава, уз навођење 

пратеће документације, 
- назив органа коме се захтеви подносе, 
- рок у коме ће бити објављени резултати 

конкурса. 
У конкурсу за доделу ученичких и сту-

дентских кредита наводи се потребна докумен-
тација која се доставља уз пријаву . 
 

Члан 9. 
Кориснику кредита може престати право на 

даље коришћење кредита у случајевима: 
-када се утврди да му је кредит додељен на 
основу нетачно приказаних података 
битних за доделу кредита, односно када се 

утврди да истовремено користи 
стипендију, други кредит или сличан 
облик примања по другом основу, 

- када напусти редовно школовања, 
односно студирање, 

- када промени пребивалиште, 
- када у другим случајевима злоупотреби 

право на стицање кредита у складу са 
одговарајућим законима и прописима. 

У случајевима из става 1. овог члана, 
општина једнострано раскида уговор. 

Престанак права на даље коришћење кре-
дита, корисника кредита обавезује на из-
мирење утврђеног дуга по основу примљеног 
кредита, увећаног за износ камате, најкасније у 
року од 3 месеци. 
 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  (ДРУГЕ ВРСТЕ 
ПОМОЋИ) 
      
  Члан 10. 

Новчана помоћ се може доделити у случаје-
вима: 

- ученицима за учешће на  међународним 
такмичењима, републичким такмичењи-
ма и олимпијадама знања, која се орга-
низују под покровитељством надлежног 
министарства, о чему се прилаже   доказ 
о освојеној награди  

- студентима којима је одобрено учешће 
у међународној размени студената ради 
стручног усавршавања, о чему се прила-
же доказ о одобрењу учешћа, 

- студентима на специјализацији и ма-
гистратури, као и докторантима, о чему 
се прилаже доказ  да је одобрен специја-
листички, односно магистарски рад или 
прихваћена тема докторске дисертације, 

- ученицима и студентима у другим слу-
чајевима за постигнуте изузетне резул-
тате у школовању, о чему подносе одго-
варајуће доказе, 

- ученицима и студентима чија се по-
родица тренутно нађе у изузетно тешкој 
социјалној и здравственој ситуацији, о 
чему се подносе одговарајући докази  

Право на ову врсту помоћи могу остварити 
лица која имају пребивалиште на територији 
општине Врњачка Бања. 

Извршни орган у сваком конкретном слу-
чају, ценећи поднети захтев са приложеним 
доказима и могућности буџета, опредељује 
висину новчане помоћи, која може износити 
до максималног износа од 3-струког месечног 
износа ученичког, односно студентског кре-
дита. 

Корисник ученичког или студентског кре-
дита, не може остварити право на новчану 
помоћ предвиђену овом Одлуком. 
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ИЗУЗЕТНА НОВЧАНА ПОМОЋ 
 
   Чл.11. 

Деца припадника резервног састава Војске 
Југославије и Полиције, који су погинули у 
НАТО агресији на СРЈ  или који имају 
признати статус ратних војних инвалида од 1-7 
групе, а по основу инвалидитета насталог као 
последица НАТО  агресије на СРЈ, имају право 
на изузетну новчану помоћ. 

За децу која су предшколског узраста или 
похађају основну школу, утврђује се месечна 
новчана помоћ  у износу од 6% од  просечне 
зараде по запосленом остварене  у општини 
Врњачка Бања, према званично објављеним 
подацима. 

За децу која похађају средњу школу 
утврђује се месечна новчана помоћ у износу од 
8,5% од од  просечне зараде по запосленом 
остварене  у општини Врњачка Бања, према 
званично објављеним подацима. 

За децу која студирају, а најдуже једну 
годину након прописане завршне године 
студија, одн.најдуже 18 месеци за медицински, 
стоматолошки, ветеринарски и фармацеутски 
факултет, утврђује се месечна накнада у 
износу од  11,5% од  просечне зараде по 
запосленом остварене  у општини Врњачка 
Бања, према званично објављеним подацима. 

Висина ове помоћи се утврђује на почетку 
сваке школске године и у том износу 
исплаћује до почетка следеће школске године. 
  
ВРАЋАЊЕ КРЕДИТА 
      
  Члан 12. 

Ученици који  у години у којој су примили 
кредит остваре успех са просечном оценом од 
4,50 до 5,00 не враћају кредит. 

Ученици који  у години у којој су примили 
кредит остваре успех са просечном оценом од 
3,50 до 4,50  враћају  50% кредита. 

Ученици који  у години у којој су примили 
кредит остваре успех са просечном оценом 
мањом од 3,50 враћају целокупан узнос 
примљеног кредита.  

Студенти  који  у години у којој су примили 
кредит остваре успех са просечном оценом од 
8,50 до 10,00 не враћају кредит. 

Студенти који  у години у којој су примили 
кредит остваре успех са просечном оценом од 
7,50 до 8,50  враћају  50% кредита. 

Студенти који  у години у којој су примили 
кредит остваре успех са просечном оценом 
мањом  од 7,50 враћају целокупан узнос 
примљеног кредита. 

Ученици који понове разред или напусте 
редовно школовање, односно студенти који 

понове годину или напусте редовне студије, 
враћају целокупан износ кредита са каматом. 

На образложен  предлог Комисије, извршни 
орган, може да ослободи повраћаја кредита  
поједине кориснике кредита, и ван наведених 
критеријума. 

     
 Члан 13. 

Корисници кредита из става 2., 3., 5., и 6. из 
претходног члана обавезују се на измирење 
утврђеног дуга по основу примљеног кредита 
без обрачуна  и наплате камате. 

Измирење утврђеног дуга из претходног 
става започиње моментом заснивања радног 
односа корисника кредита. Измирење дуга 
врши се месечно а оно не може да буде дуже 
од броја месеци примања кредита. У случају 
заснивања радног односа на одређено време 
измирење утврђеног дуга врши се у месецима 
рада на одређено време. 

Измирење утврђеног дуга из става 1. овог 
члана започиње и одласком корисника кредита 
у иностранство, независно од мотива одласка, 
осим одласка из искључиво  туристичких 
мотива. 

Корисници кредита из става 7. претходног 
члана, измирење утврђеног дуга започиње 
одмах након стицања тих околности, које не 
може да буде дуже од броја месеци примања 
кредита. 
      
  Члан 14. 

Измирење утврђеног дуга по основу прим-
љеног кредита мирује за време трајања труд-
ничког или породиљског одсуства или болнич-
ког лечења, као и за време служење војног 
рока, односно извршења војне обавезе, и у 
свим другим случајевима у складу са Законом. 

Корисник кредита који је у прописаном 
року завршио студирање на вишој школи и 
наставио редовне студије на факултету није 
обавезан на измиривање утврђеног дуга по 
основу примљеног кредита на вишој школи 
већ се та обавеза помера на  рок  измирења тог 
дуга за време трајања редовне наставе у складу 
са статутом факултета. 

Корисник кредита који је у прописаном 
року завршио студирање на високој школи и 
наставио последипломске студије  није оба-
везан на измиривање утврђеног дуга по основу 
примљеног кредита на факултету, већ се та 
обавеза помера на  рок  измирења тог дуга за 
време трајања редовне наставе последипломс-
ких студија у складу са статутом факултета. 
   Члан 15. 

За неуредно измиривање утврђеног дуга по 
основу примљеног кредита, зарачунава се и 
законска затезна камата у складу са Законом. 
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Члан 16. 
Корисник кредита може измирити утврђени 

износ дуга по основу примљеног кредита у 
целости и пре истека рокова предвиђених овом 
Одлуком, при чему је дужан да о томе 
обавести даваоца кредита. 
 

Члан 17. 
У случају наступа околности проузрокова-

них вишом силом, због којих би корисник 
стипендије био онемогућен да испуни уговор-
не обавезе, дужан је да у року од 30 дана о 
томе обавести председника Општине, уз под-
ношење доказа, који може уговорне обавезе 
корисника стипендије да усклади са новонас-
талом ситуацијом. 

 
       Члан 18. 

У случају трајног губитка радне способнос-
ти корисника стипендије или у случају његове 
смрти, жиранти се ослобађају враћања стипен-
дије. 

Ради остваривања права на ослобађање од 
обавезе враћања стипендије корисници су 
дужни да доставе следећа документа: 

1.Писмени захтев за потпуно или дели-
мично ослобађање враћања стипендије; 

2.Студенти – потврду факултета о датуму 
дипломирања; 

3.Ученици –  оверену фотокопију дипломе. 
    
 Члан 19. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у Службеном листу опш-
тине Врњачка Бања. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о кредитирању и стипендирању 
ученика и студената (Сл.лист општине Врњач-
ка Бања бр.2/06) и Одлука о учешћу Општине 
у помоћи породицама погинулих и тешко 
рањених припадника резервног састава Војске 
Југославије који су страдали приликом агре-
сије НАТО-а на СРЈ бр. 400-169/06 од  
1.3.2006.г. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1067/06 од  27.11.2006.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
________________________________________ 
69. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 14. 
редовној седници одржаној 27.11.2006.г. која 
је наставак седнице од  16.11. 2006. године, на 
основу члана 9. став 4. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана («Сл.гласник РС», бр. 36/91, 33/93, 

67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05 и 
115/05), члана 30. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник РС», бр. 9/02, 
33/04 и 135/04) и члана  23. Статута Општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Краљево», 
број 24/04), донела је 
  

О   Д   Л   У   К   У 
о правима у социјалној заштити Општине 

Врњачка Бања 
 
I    ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређују се права у социјал-

ној заштити за чије је остваривање надлежна 
Општина Врњачка Бања, услови  и поступак 
остваривања ових права, начин финансирања и 
обезбеђивање средстава. 

Права из ове Одлуке могу остварити лица 
са пребивалиштем на територији општине  
Врњачка Бања, осим права из чл.2.тачка 12.  
(право на привремени смештај у прихвати-
лиште) . 
  
II   ПРАВА И ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

Члан 2. 
Права и облици социјалне заштите која се 

уређују овом Одлуком су:  
1. Право на опрему корисника за смеш-

тај у установу или другу породицу; 
2. Право на једнократну помоћ; 
3. Право на изузетну социјалну помоћ; 
4. Право на путне трошкове и исхрану 

пролазника; 
5. Право на накнаду трошкова сахране; 
6. Право на помоћ у кући; 
7. Право на коришћење услуга савето-

валишта; 
8. Право на дневни боравак деце и ом-

ладине са сметњама у развоју; 
9. Право на дневни боравак старих лица; 
10. Право на дневни боравак за  умерено 

и теже ментално недовољно развијена 
одрасла лица; 

11. Социјално становање у заштићеним 
условима; 

12. Право на привремени смештај у прих-
ватилиште. 

 
1. Право на опрему корисника за смештај у 
установу или другу породицу 

 
Члан 3. 

Право на опрему се признаје лицу које се 
смешта у установу социјалне заштите, другу 
породицу или васпитно поправну установу, 
које опрему нема, нити је може обезбедити 
само, а не могу му је обезбедити ни сродници 
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који су, према прописима из Породичног за-
кона, дужни да учествују у његовом издржа-
вању. 

Опрема корисника обухвата најнужнију 
одећу, обућу, трошкове превоза корисника до 
установа односно породице и друге нужне 
трошкове по процени Стручног тима Центра 
за социјални рад. 

Право на опрему корисника може се приз-
нати у износу стварних трошкова, а највише 
до износа просечне месечне бруто зараде ост-
варене, по запосленом у општини Врњачка 
Бања у моменту одлучивања о праву. 

 
2.Право на једнократну помоћ 
 

Члан 4. 
Право на једнократну помоћ може се приз-

нати појединцу или породици који се изненада 
или тренутно нађе у стању социјалне потребе. 

Једнократна новчана помоћ  пружа се  у 
натури или новчаном износу.  

О виду пружања ове врсте помоћи одлучује 
Стручни тима Центра. 

 Једнократна помоћ се признаје за: 
- набавку огрева; 
- набавку уџбеника и школског прибора 

(за децу која се редовно школују); 
- прибављање неопходне документације 

(ради остваривања права у области со-
цијалне заштите); 

- животне намирнице, хигијенски пакет и 
др, 

- набавку лекова, ортопедских помагала, 
- за набавку шпорета или другог неопход-

ног намештаја,  
- за набавку стоке (уколико је дошло до 

угинућа), а представља извор егзистен-
ције породице или појединца и другим 
случајавима по процени Стручног тима 
Центра за социјални рад. 

Новчана накнада за добровољно радно 
ангажовање у локалној заједници припада рад-
но способним лицима, која се налазе у стању 
социјалне потребе. 
 

Члан 5. 
Висина једнократне помоћи  може износити 

до износа једне просечне месечне зараде у 
општини по задњем  објављеном податку у 
моменту одлучивања по захтеву. 

У сваком конкретном случају висина ове 
помоћи се утврђује зависно од потреба и стања 
појединца, односно породице. 

Појединацу или породици може се  у току 
календарске године признати више пута једно-
кратна помоћ, с тим да укупна средства  

 
 

остварена по основу овог права не прелазе 
износ једне просечне месечне зараде у опш-
тини по задњем  објављеном податку у 
моменту одлучивања по захтеву. 

Право на једнократну помоћ могу оства-
рити чланови породице погинулих или тешко 
рањених припадника ВЈ у оружаним акцијама 
после 17.августа 1990.гоидне, уз подношење 
одговарајућих доказа, с тим да ово право могу 
да остваре једанпут годишње. 

Уколико породица или појединац живи у 
стамбеном простору који је неопходно по-
правити због руинираности и склоности паду, 
или пак неадекватним стамбеним условима, 
или је започета изградња, може се одобрити 
помоћ набавком грађевинског материјала за 
санацију и стављање објекта у функцију, навез 
на електричну енергију или на водоводну и 
канализациону мрежу. Помоћ се може одо-
брити под условом да достави доказ о праву 
својине коришћења или закупа тог стамбеног 
простора и да   је прибављен предрачун радова 
сачињен од стране Дирекције за планирање и 
изградњу, а за друге прикључке, од овлашћене 
службе која се бави том делатношћу.  

Висина помоћи за случајеве из претходног 
става може износити до пет просечних 
месечних  зарада у општини по задњем  
објављеном податку у моменту одлучивања по 
захтеву. 

У овом случају Центар ће у законском року 
платити набављен и поручен материјал,  по 
поруџбеници са спецификацијом потребног 
материјала  који који је претходно Центар за 
социјални рад доставио  продавници или 
стоваришту. 

О  врсти помоћи која се односи на набавку 
грађевинског материјала, одлучује у сваком 
конкретном случају Управни одбор Центра за 
социјални рад Врњачка Бања, на предлог Тима 
за материјална давања. 
  

3.Право на изузетну социјалну помоћ 
 

Члан 6. 
Право на изузетну социјалну помоћ може 

остварити остарело лице,односно породица са 
пребивалиштем на територији општине Вр-
њачка Бања које  се услед старости и неспо-
собности за рад нађе у стању социјалне 
угрожености уз услов да да сагласност за 
укњижење хипотеке на непокретности. 

Таква лица односно породице остварују 
право на изузетну социјалну помоћ у обез-
беђивању огрева, зимнице, лекова лечења и 
слично. 
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Члан 7. 
Основица за исплату је просечна месечна 

зарада у општини Врњачка Бања у претходном 
кварталу пре подношења захтева. 

Износ изузетне новчане помоћи утврђује се 
за: 

Појединца    50% 
Породицу са два члана  60% 
Породицу са три и више чланова 70% 
Усклађивање новчаних износа ће се вршити 

по службеној дужности,квартално. 
 

Члан 8. 
За обезбеђивање огрева признаје се право 

на новчани износ у тржишној вредности 5м 
огревног дрвета у моменту исплате. 

 
Члан 9. 

За  лекове и лечење у случају потребе приз-
наје се право до висине једне просечне плате у 
општини за текућу годину. 

 
Члан 10. 

Сходно Закону о социјалној заштити и Од-
луци о правима у социјалној заштити, општина 
Врњачка Бања и Центар за социјални рад задр-
жавају право да изврше наплату валори-
зованих износа исплаћених у складу са чланом 
6-9 Одлуке о правима у социјалној заштити. 

Валоризованим трошковима у смислу става 
1.овог члана сматра се износ који се утврђује 
множењем последњег припадајућег износа 
изузетне новчане помоћи и других давања у 
моменту наплате потраживања са бројем месе-
ци за које је вршена исплата, без обзира када је 
успостављена хипотека. 
 
4.Право на путне трошкове и исхрану 
пролазника 

Члан 11. 
Накнада за путне трошкове и исхрану про-

лазника признаје се лицу које се нађе на тери-
торији општине Врњачка Бања, ван свог пре-
бивалишта, у стању изузетно тешке ситуације, 
за повратак у место пребивалишта , или за 
одвођење у прихватилиште. 

Лицу које није у стању да се само врати 
одређује се пратилац. 

Износ накнаде за ово право одређује се у 
висини стварних трошкова превоза, а за 
исхрану до 10% од висине минималног нивоа 
социјалне сигурности за појединца утврђеног 
Законом. 

Центар за социјални рад рефундира учиње-
не трошкове, од Центра за социјални рад, са 
подручја на коме лице има пребивалиште. 
 

 
 
5.Право на накнаду трошкова сахране 
 

Члан 12. 
Накнада трошкова сахране признаје се за: 

- лице које нема сроднике или лица која 
су била дужна да их издржавају или се о 
њима старају или су та лица одбила да 
изврше сахрањивање 

- непознато лице или лице за које се не 
може утврдити последње пребивалиш-
те, а које је умрло, односно чији су 
посмртни остаци нађени на територији 
општине; 

- корисника материјалног обезбеђења у 
пуном износу; 

- лица за које се налазе на смештају у 
установама социјалне заштите или у 
другој породици, а чије трошкове смеш-
таја у потпуности сноси буџет РС 

Накнада трошкова се утврђује у висини 
стварних трошкова учињених за набавку нај-
неопходније погребне опреме (сандук најниже 
вредности, покров, обележје, превоз, сахрањи-
вање, такса за гробно место). 

Накнада трошкова сахране може се приз-
нати физичком лицу, које је извршило сахрану  
лица из става 1. овог члана, уз приложене 
доказе о стварним трошковима, који не могу 
бити већи од износа накнаде из претходног 
става. 

У случају да Центар за социјални рад утвр-
ди постојање заоставштине умрлог лица, ре-
фундираће се за износ исплате трошкова, који 
се преноси на рачун Центра. 

 
6.Право на помоћ у кући 
 

Члан 13. 
Право на помоћ у кући се обезбеђује ста-

рим, инвалидним и хронично оболелим 
лицима за која је Центар за социјални рад 
утврдио потребу и целисходност обезбеђивања 
овог облика социјалне заштите, а нарочито 
лицима код којих је утврђена потреба за негом 
и помоћи од стране другог лица. 

Помоћ се обезбеђује корисницима у траја-
њу од 2 сата дневно, односно 42 сата месечно 
у виду: набавке намирница, припреме оброка, 
одржавања личне хигијене, одржавања одев-
них предмета, постељине, покућства, стана 
итд. 

Ово право се остварује преко Службе за 
помоћ у кући, која је организациона јединица 
Центра за социјални рад. 

Цену услуга за кориснике као и учешће 
корисника, односно сродника обавезних на из-
државање, у трошковима, утврђује извршни 
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орган на основу мерила и критеријума које 
доноси орган Општинске управе надлежан за 
социјана питања, на предлог Центра за со-
цијални рад.  
 
7. Право на коришћење услуга 
    саветовалишта 
 

Члан 14. 
Грађани могу користити услуге саветова-

лишта, која се организују као: 
- саветовалиште за брак и породицу; 
- саветовалиште за младе; 
- саветовалиште за остарела лица и 
- друге стручне услуге у циљу оствари-

вања права из ове Одлуке. 
У саветовалиштима се реализују психо-

лошко-педагошке, социјалне и правне услуге. 
 

8. Право на дневни боравак деце и омладине 
    са сметњама у развоју 
 

Члан 15. 
Право на дневни боравак може се признати 

деци и омладини са сметњама у развоју, ако се 
у породици не може обезбедити одговарајућа 
заштита. 

При одлучивању о признавању права из 
става 1. овог члана, узимају се у обзир потребе 
корисника, могућности породице, целисход-
ност оваквог облика заштите и друге околнос-
ти. 

 
Члан 16. 

Дневни боравак се обезбеђује: 
- деци предшколског узраста лакше и 

умерено ометеној у развоју упућива-
њем у установу за децу; 

- деци предшколског узраста са оште-
ћењем слуха, упућивањем у школу за 
децу оштећену слуха; 

- деци и омладини од 7 – 18 година 
умерено и теже ометеној у развоју 
упућивањем у целодневни боравак; 

 
9.Право на дневни боравак старих лица 
 

Члан 17. 
Право на дневни боравак старих лица 

признаје се старим лицима са једним или више 
хроничних органских обољења, која се налазе 
у стању полупокретности или полузависности 
од неге и помоћи других лица, која могу бити 
у одређеном степену физички инвалидна и 
изнемогла, а која су ментално очувана, или су 
у почетним фазама деменције по процени 
стручног тима Центра за социјални рад. 

Право на дневни боравак се остварује у 
Дневном центру за стара лица, радним данима 
у трајању од   8  сати. 

Корисницима права се обезбеђује: превоз, 
боравак, исхрана, здравствени надзор, оку-
пациона терапија, физиотерапија, културно-
забавне активности и сл. 

Цену услуга за кориснике као и учешће 
корисника, односно  сродника обавезних на 
издржавање, у трошковима, утврђује извршни 
орган на основу мерила и критеријума које 
доноси орган Општинске управе надлежан за 
социјана питања, на предлог Центра за со-
цијални рад.  
 
10. Право на дневни боравак за умерено и 
      теже ментално недовољно развијена 
      одрасла лица 
 

Члан 18. 
Право на дневни боравак за умерено и теже 

ментално недовољно развијена одрасла лица, 
обезбеђује се у Дневном центру за боравак 
ових лица. 

Корисницима из става 1. у Дневном центру 
се обезбеђује боравак, исхрана, здравствена 
заштита, радна и окупациона терапија и 
културно-забавне и рекреативне активности, 
према способностима и склоностима,  

Потребу и целисходност обезбеђивања пра-
ва из става 1. овог члана утврђује стручни тим  
Центра за социјални рад. 

Цену услуга за кориснике као и учешће 
корисника, односно  сродника обавезних на 
издржавање, у трошковима, утврђује извршни 
орган на основу мерила и критеријума које 
доноси орган Општинске управе надлежан за 
социјана питања, на предлог Центра за 
социјални рад.  
 
11.Социјално становање у заштићеним 
     условима 
 

Члан 19. 
Право на «Социјално становање у заш-

тићеним условима» имају стамбено необез-
беђена лица и породице у стању социјалне 
потребе (избегла лица, домицилно станов-
ништво). 
 

Члан 20. 
Корисници права из претходног члана ове 

Одлуке могу бити: 
1. корисници права на материјално обез-

беђење; 
2. жене преко 60 година и мушкарци 

преко 65 година живота, којима није 
потребна туђа нега; 
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3. самохрани родитељи малолетне деце 
(код којих је утврђено очинство-
материнство, кад други родитељ не 
учествује у издржавању деце, у случају 
смрти једног родитеља, када је једном 
родитељу непознато место боравка или 
се налази на издржавању казне затвора 
дуже од 6 месеци) чији просечни 
месечни приходи (у три месеца који 
претходе месецу подношења захтева) 
не прелазе 50% просечне месечне бруто 
зараде остварене по запосленом у 
општини Врњачка Бања; 

4. лица која су као малолетна била под 
посебном заштитом државе (старатељс-
тво, хранитељство, смештај у установу 
социјалне заштите или другу породи-
цу), ако нису довољно оспособљена за 
живот, без помоћи друштвене заједни-
це. 
 

Члан 21. 
Домаћин социјалног становања може бити 

социјално угрожена, стамбено необезбеђена 
породица, која испуњава  услове функционал-
не породице по критеријумима за избор 
хранитељске породице који су прописани 
Законом. 
 

Члан 22. 
Избор корисника и домаћина социјалног 

становања, замена стана и престанак права на 
«социјално становање» врши Стручни тим 
Центра за социјални рад, по критеријумима 
утврђеним овом Одлуком. 
 

Члан 23. 
Корисници права су дужни да, уколико 

имају приходе веће од минималног нивоа 
социјалне сигурности утврђеног Законом, из 
дела прихода изнад нивоа социјалне сигур-
ности плаћају сразмеран део тршкова за 
комуналне услуге (струју, грејање, воду...) и 
накнаду домаћину социјалног становања, на 
начин и у роковима који се утврђују посебним 
уговором који се закључује између корисника 
и Центра за социјални рад. 

Корисницима чији су приходи у нивоу или 
испод нивоа социјалне сигурности, трошкови 
из става 1. овог члана обезбеђују се из буџета 
Општине. 

Општина сноси трошкове текућег одржава-
ња објеката «социјалног становања». 
 

Члан 24. 
Домаћину социјалног становања припада 

накнада за рад, у висини нивоа социјалне 
сигурности, према броју чланова његовог по-

родичног домаћинства, увећана за износ до-
приноса пензијско инвалидског осигурања. 

Домаћин социјалног становања који се 
стара о два објекта припада накнада за рад у 
висини једног и по нивоа социјалне си-
гурности. 

Члан 25. 
Корисници права из ове Одлуке могу бити: 
1. корисници права на материјално обез-

беђење; 
2. корисници права на додатак за помоћ и 

негу другог лица под условом да немају 
имовину, вишак стамбеног простора и 
ствари веће вредности, чији просечни 
месечни приход (у три месеца који 
предходе месецу подношења захтева) 
не прелази 50% просечне месечне 
бруто зараде остварене по запосленом у 
општини Врњачка Бања; 

3. лица која болују од тешке хроничне 
болести, под условом да немају имо-
вину, вишак стамбеног простора и 
ствари веће вредности, чији просечни 
месечни приход (у три месеца који 
претходе месецу подношења захтева) 
не прелази износ просечне месечне 
бруто зараде остварене по запосленом у 
општини Врњачка Бања; 

4. самохрани родитељи са једним или 
више деце са сметњама у развоју, под 
истим условима као корисници из тачке 
3. овог члана; 

5. породице са троје и више малолетне 
деце, под истим условима као кори-
сници из тачке 3. овог члана; 

6. други појединци и породице, под истим 
условима као корисници из тачке 3. 
овог члана; 

7. деца и омладина ометена у развоју која 
су решењем надлежне комисије раз-
врстана у одговарајућу категорију и 
степен ометености. 
 

Члан 26. 
Изузетно, право из ове Одлуке може се 

признати и лицима која нису наведена у чл. 25. 
ако стручни тим Центра за социјални рад 
процени да је потреба изузетна и помоћ нео-
дложна. 

За признавање права из става 1. социјални 
радник је дужан да сачини посебан извештај, и 
на основу утврђеног чињеничног стања дос-
тави предлог Стручном тиму Центра. 

Корисник права из ове Одлуке не може 
бити: појединац односно члан породице који је 
способан за рад, уколико одбије понуђено 
запослење, радно ангажовање на привре-
меним, повременим и сезонским друштвено-
корисним пословима, стручно оспособљавање, 
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преквалификацију, доквалификацију или ос-
новно образовање. 

 
 

12. Право на привремени смештај у 
     прихватилиште 
 

Члан 27. 
Право на привремени смештај у прих-

ватилиште или прихватну станицу имају деца 
и омладина без родитељског старања и деца и 
омладина чији је развој ометен породичним 
приликама , као и одрасла и стара лица која 
испуњавају услове из Закона за смештај у 
установу или у другу породицу, ако је пру-
жање овог облика заштите најцелисходније. 

 
                      Члан 28. 

Прихватилиште обезбеђује корисницима 
привремено збрињавање, здравствену заштиту 
и задовољавање других основних потреба, а 
деци и омладини пружа васпитање и образо-
вање до утврђивања одговарајућег облика 
заштите. 

Деци и омладини у прихватној станици 
обезбеђује се прихват и краткотрајни смештај, 
исхрана, примена здравствено-хигијенских ме-
ра, утврђивање њиховог идентитета и преби-
валишта, сачињавање налаза о њиховом стању 
и понашању, и предуизимају се мере обез-
беђивања одговарајућег облика трајног збри-
њавања. 
                                                          
  Члан 29. 

Прихватна станица обезбеђује одраслим и 
старим лицима прихват и збрињавање до обез-
беђивања повратка у место пребивалишта или 
док се за корисника необезбеди одговарајући 
облик заштите. 

 
Члан 30. 

Прихватилиште или прихватна станица 
могу се организовати самостално  или у пос-
тојећим Установама социјалне заштите, а могу 
бити основане за једну или више оближњих 
општина.  
 
                          Члан 31. 

Решење о смештају у прихватну станицу 
или прихватилиште на основу налаза и миш-
љења Стручног тима доноси Центар за со-
цијални рад. 

Средства за финансирање прихватилишта 
обезбеђује оснивач у свом Буџету у складу са 
чланом 40. Закона о изменама и допунама 
Закона о социјалној заштити и обезбеђивању 
социјалне сигурности грађана( «Сл.гласник 
РС» 84/04). 
                                                        

Члан 32. 
 До стварања услова за оснивање пртих-

ватне станице или прихватилишта на под-
ручију Општине Врњачка Бања, корисници 
права из социјалне заштите за овај облик 
збрињавања упућиваће се у најближа места где 
посатоје прихватилишта и прихватне станице. 
 
III    ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
         ПРАВА 

Члан 33. 
О захтевима за остваривање права из ове 

Одлуке, решава у првом степену Центар за 
социјални рад, по хитном поступку. 
 

Члан 34. 
Поступак се покреће на захтев лица, однос-

но законског заступника, стараоца и по служ-
беној дужности. 

Подаци који се уносе у захтев морају да 
буду потпуни и истинити. 

 
Члан 35. 

Када се као корисник права из ове Одлуке 
појављује породица, за носиоца права се 
одређује један пословно способан члан. 
 

Члан 36 
Приоритет у решавању и признавању права 

имају лица која су неспособна за рад, без 
имовине и прихода и без сродника који су 
обавезни да их издржавају. 
 

Члан 37. 
Поступак за остваривање права из ове 

Одлуке води се по одредбама Закона о општем 
управном поступку и одредбама Закона о 
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 
сигурности грађана. 

О процени услова за признавање права од-
лучује Стручни тим Центра за социјални рад. 

Ради потпунијег сагледавања социјалне 
потребе корисника може се користити мишље-
ње месне заједнице, њеног савета  или ко-
мисије за социјална питања. 
 

Члан 38. 
О жалби на решење Центра за социјални 

рад одлучује орган Општинске управе над-
лежан за социјална питања. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
 

Члан 39. 
Ревизију решења о признатим правима из 

ове Одлуке врши  орган Општинске управе 
надлежан за социјална питања. 
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Члан 40. 
Центар за социјални рад дужан је да води 

посебну евиденцију о признатим правима, да 
доставља извештај о раду и информације о 
правима и утрошеним средствима, оснивачу и 
надлежном министарству. 
IV ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 
 

Члан 41. 
У циљу унапређења социјалне заштите 

појединих категорија корисника или старосних 
групација, Центар за социјални рад ће изво-
дити одговарајућа истраживања, након чега ће 
сачинити и реализовати најадекватније програ-
ме и пројекте за превенцију одређених социо-
патолошких појава. 

Исто тако истраживањима  ће бити иденти-
фиковане најугроженије друштвене групе, од-
носно групације, што ће Центру, али и опш-
тини и свим релевантним институцијама 
помоћи у сачињавању програма помоћи нај-
угроженијима. 

Програми помоћи и превенције  морају 
претходно бити верификовани од стране  
надлежног Стручног тима Центра за социјални 
рад, а приоритете одређује Стручно веће у 
сарадњи са  директором Центра. 

 
Члан 42. 

Износ средстава за посебне програме из 
претходног члана на годишњем нивоу не може 
бити већи од 15% средстава планираних буџе-
том за област социјалне заштите за текућу 
годину. 

Сагласност на програме даје Управни одбор 
Центра за социјални рад. 

О спроведеним програмима редовно, а нај-
мање једном годишње биће обавештаван Уп-
равни одбор Центра за социјални рад. 

 
V   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 43. 
Права из ове Одлуке су права од општег 

интереса и о њиховом обезбеђивању стара се 
Општина, у складу са Законом о социјалној 
заштити и својим материјалним могућностима. 
Средства за остваривање права обезбеђују се: 

- у буџету Општине, 
- учешћу корисника права и њихових 

сродника обавезних на издржавање, 
- спонзора и донација и 
- на други начин. 
Извршни орган ће за сваку буџетску го-

дину, зависно од билансираних  средстава за 
ову намену, на предлог органа Општинске 
управе надлежног за социјална питања, утвр-
ђивати обим и облике права из ове Одлуке. 
 

Члан 44. 
Надлежна општинска управа врши пренос 

средстава за финансирање права из ове Од-
луке, на основу Одлуке о буџету Општине и 
усвојеног Финансијског плана Центра. 

Број и структуру стручних радника Центра 
потребних за извршење послова из ове Одлуке 
утврђује Управни одбор Центра уз сагланост 
председника општине, о чему са Општином 
закључује уговор.  

 
VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке прес-

таје да важи Одлука о правима у социјалној 
заштити Општине Врњачка Бања (Службени 
лист општине Краљево» број 11/93 и  6/03). 
 

Члан 46. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу општи-
не Врњачка Бања». 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-432/06 од 27.11.2006.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић  
_______________________________________ 
70. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 14. 
редовној седници, одржаној дана 27.11.2006.г. 
која је наставак седнице од 16.11.2006.године, 
на основу чл.9. Закона о финсијској подршци 
породици са децом (Сл.гласник РС бр.16/02 и 
115/05) и чл.23. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево бр. 24/04), 
донела је  

О Д Л У К У 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НОВЧАНУ 

ПОМОЋ И ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ 
НОВОРОЂЕНЧАДИ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се право на новчану 
помоћ и  помоћ за опрему новорођенчета (у да-
љем тексту: право на помоћ), ради финан-
сијске подршке породици са децом, а у циљу 
подстицања наталитета на територији  општи-
не Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Право на помоћ  има свака породиља која 
има пребивалиште на територији општине 
Врњачка Бања, односно боравиште ако је при-
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времено расељено лице из АП Косова и 
Метохије. 

 
Члан 3. 

Право на помоћ породиља остварује на 
основу извештаја Патронажне службе за одој-
чад Дома здравља Врњачка Бања, извештаја 
матичне службе Општинске управе општине 
Краљево, као и на лични захтев родитеља уз 
подношење доказа: потврда о пребивалишту, 
односно боравишту и извод из књиге рођених 
за дете. 

 
Члан 4. 

Орган Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежан за послове дечије заштите, на 
основу документације из члана 3 ове одлуке, 
сачињава списак породиља које имају право на 
помоћ. 

Списак се сачињава једнапут месечно за сву 
децу рођену у претходном месецу. 

На основу списка, доноси се решење о 
остваривању права на помоћ из ове Одлуке, 
које обухвата све кориснике за тај месец. 

     
         Члан 5. 

Право на помоћ за новорођену децу, састоји 
се у: 

- новчаној помоћи у износу од 10.000 
динара за прво рођено дете, 15.000 
динара за друго рођено дете и 20.000 за 
треће и свако наредно рођено дете и  

- поклон  пакету који садржи неопходну 
опрему за новорођенче у вредности од 
5.000 динара. 

Висина права на помоћ  утврђена у ст. 1. 
овог члана може се усклађивати на основу 
статистичких података, са кретањем трошкова 
живота на територији Републике у претходних 
шест месеци, а његов номинални износ 
утврђује решењем извршни орган. 

 
Члан 6. 

Доделу новчане помоћи и опреме за но-
ворођенчад, на основу решења из чл.4. ове 
Одлуке,  врши орган Општинске управе опш-
тине Врњачка Бања надлежан за послове 
финансија, на пригодан начин свим корис-
ницима који су остварили то право.  
  

       Члан 7.    
Надлежна служба Општинске управе ће 

спровести поступак за избор најповољнијег 
понуђача за набавку поклон пакета који садр-
же опрему за новорођенчад у износу одре-
ђеном овом Одлуком.  
 
 
 

Члан 8. 
Средства за финансирање права на помоћ 

обезбеђиваће се из буџета општине Врњачка 
Бања и из донација. 

Средства која су обезбеђена из донација 
водиће се на посебном рачуну Општинске  
управе Врњачка Бања- Средства за подсти-
цање наталитета на територији општине Вр-
њачка Бања.  

 
Члан 9. 

У Општинској управи се  води евиденција о 
оствареним правима на помоћ и о утрошеним 
средствима. 

 
Члан 10. 

Право на помоћ, у складу са одредбама ове 
одлуке, остварује се почев од 1.12.2006.г. 
године. 

 
Члан 11. 

Даном ступања на снагу ове одлуке прес-
таје да важи  закључак Извршног одбора СО 
Врњачка Бања бр.400-48/03 од 24.1.2003. 
године  

 
Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном листу  
општине Врњачка Бања”.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1069/06 од 27.11.2006.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
_____________________________________ 
71.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 14. редовној седници одржаној дана 
16.11.2006. године, на основу чл.30. став 1. 
тачка 1. и чл. 39. Закона о локалној само-
управи («Сл. Гласник РС» 9/02, 33/04, 62/06) и 
чл. 23.Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Краљево'' бр. 24/04), донела 
је  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О 

РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

У Пословнику о раду Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'' 
бр. 24/04), у чл. 30. после става 5. додаје се 
нови став који гласи:  

«Скупштина може одлучити да седница 
траје и после 17,оо часова.» 
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Став 6. постаје став 7. 
 

Члан 2. 
У чл.32. став 3. се мења и гласи» Ако 

председник Скупштине у току седнице оцени 
да седници не присуствује довољан број 
одборника, утврдиће се кворум пребројавањем 
или прозивањем одборника. Прозивка или 
пребројавање извршиће се и када то затражи 
неки од одборника. Председник Скупштине  
одлучује о начину утврђивања кворума у току 
седнице. Прозивање или пребројавање на 
седници врши секретар Скупштине». 
 
       Члан 3. 

У чл. 39. после става 3. додаје се став 4. 
који гласи:  

«У случају када се обавештење о времену 
одржавања седнице са дневним редом достави 
у року краћем од 7 дана, предлози за допуну 
дневног реда достављају се најкасније 24 сата 
пре дана утврђеног за одржавање седнице». 
 

Члан 4. 
У чл. 42. после става 6. додају  се ставови  

7. и 8. , који гласе:  
» Одборник или други учесник у претресу 

може да добије реч по истој тачки дневног 
реда само два пута. 

Говорник који жели да говори по други пут 
може да добије реч пошто се исцрпи листа 
говорника који говоре први пут.» 

Ставови: 7.,8.,9.,10. и 11. постају ставови: 
9., 10., 11., 12. и 13. 

 
Члан 5. 

У чл. 58. после става 1. додаје се став 2. 
који гласи: «У случају када се обавештење о 
времену одржавања седнице са дневним редом 
достави у року краћем од 7 дана, предлози за 
измену и допуну општих и појединачних аката 
достављају се најкасније 24 сата пре датума 
утврђеног за одржавање седнице.»  

У чл.58. у ставу 2. који постаје став 3. 
додаје се текст:» Рокови из става 1. и 2. овог 
члана не односе се на Општинско веће у 
погледу изјашњавања о предлозима за измене 
и допуне дневног реда, као и изјашњавања о 
предложеним изменама и допунама општих и 
појединачних аката које усваја Скупштина» 

 
Члан 6. 

У члану 61. реч «Краљево» мења се и гласи 
«Врњачка Бања». 

 
 
 
 
 

 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у «Сл. Листу општине 
Врњачка Бања». 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-109/06 од 16.11.2006.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
_____________________________________ 
72. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 14. 
редовној седници Скупштине одржаној дана 
27.11.2006. год. која је наставак седнице од 
16.11.2006. године, на основу чл.12.ст.3.Одлуке о 
Општинском већу (“Сл.лист општине Краљево”, 
број 22/04) и чл.22. и 23. ст.5.Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, број 
24/04) донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ 
ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА,ЧЛАНОВА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
У чл.4. став 1. Одлуке о накнадама за рад и 

путним трошковима одборника, чланова опш-
тинског већа, радних тела Скупштине општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.24/04  и Службени лист општине Врњачка 
Бања 2/06), се мења и гласи: 

«Члановима Општинског већа припада ме-
сечна нето накнада у износу који се добија 
множењем коефицијента 1,00 бруто осно-
вицом која служи за обрачун зарада изабраних 
лица у општини Врњачка Бања.» 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине Вр-
њачка Бања, а примењиваће се од 1.11.2006. 
године. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1068/06 од 27.11.2006.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
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73. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
својој 14-ој седници, одржаној дана 
27.11.2006. године, која је наставак седнице од 
16.11.2006.г. на основу члана 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса (“Сл.гласник РС”, бр.25/00, 
25/02 и 107/05) и члана 23. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
бр. 24/04) донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЗДОВАЊЕ 
ШУМАМА «БОРЈАК» ВРЊАЧКА БАЊА 

      
   Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за 
газдовање заштитним шумама «Борјак» Вр-
њачка Бања (Сл.лист општине Краљево бр. 
27/04), у чл. 5. ставу 1., иза алинеје са шифром 
делатности: «50200» која садржи и  текстуални 
део, додаје се  нова алинеја која гласи: 

« 45110- Рушење и разбијање објеката, зем-
љани радови 

Ова делатност обухвата: 
- рушење и демонтажу зграда и других 

објеката, 
- рашчишћвање градилишта, 
- земљане радове: ископ, насипање, ни-

велисање терена, ископ канала, укла-
њање стена, минирање и др, 

- припрема земљишта за рударске радове: 
уклањање ископа и други радови и при-
према минералних налазишта. 

Ова делатност обухвата: 
- дренажне радове на градилишту, 
- дренажне радове на пољопривредном 

или шумском земљишту.» 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине 
Врњачка Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-112/06 од 27.11.2006.године  
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
_______________________________________ 
74. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 14. 
редовној седници одржаној дана 16.11.2006. 
године, на основу чл.38. ст.2. Закона о ло-
калној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 9/02, 
33/04 и 135/04) и чл.36. ст.2. Статута општине 

Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
бр. 24/04), донела је  

 
Р Е Ш ЕЊ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

  I. 
За секретара Скупштине општине Врњачка 

Бања, поставља се Пауновић Славиша, дипло-
мирани правник, из Врњачке Бање, на период 
од 4 године. 

     
   II. 

Ово решење ступа на снагу даном до-
ношења и објавиће се у “Сл.листу општине 
Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-108/06 од 16.11.2006.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
____________________________________________ 
75. 
 

Скупштина општине Врњачка Бања на 14. 
редовној седници одржаној дана 16.11.2006. 
године, на основу чл.30. тачка 10. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 
9/02, 33/04 и 135/04 ) и чл.23.тачка 10. Статута 
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Краљево”, бр. 24/04), донела је  

 
Р Е Ш ЕЊ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

   I. 
Разрешава се  Радаковић Љиљана дужности 

секретара Скупштине општине Врњачка Бања, 
на лични захтев. 

     
   II. 

Ово решење ступа на снагу даном доно-
шења и објавиће се у “Сл.листу општине 
Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-107/06 од 16.11.2006.године 
  

ПРЕДСЕДНИК 
                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дане Станојчић 
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76. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

својој 14-ој редовној седници одржаној дана 
27.11.2006.г. која је наставак седнице од 
16.11.2006. године, а  на основу чл.53.Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 
и 62/04-испр.) и чл.23. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
број 24/04), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА ОШ 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  ВРАНЕШИ 

 
    I. 

Разрешавају се чланови Школског одбора 
«Бранко Радичевић» Вранеши, и то: 

Представници Наставничког већа: 
1. Петков Татјана, због престанка основа 

по којем је именована у Школски од-
бор и 

2. Перишић Сузана, због наступања усло-
ва из чл.53.став 8. Закона о основима 
система образовања и васпитања. 
 

  II. 
Именују се чланови  Школског одбора ОШ 

„Бранко Радичевић“  у Вранешима, и то: 
Представници Наставничког већа: 
1. Милан Марковић, наставник разредне 

наставе и 
2. Биљана Ашанин, наставник разредне 

наставе. 
 
  III. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

 Број: 020-89/06  од  27.11.2006.год 
     
  ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                 Дане Станојчић 
___________________________________________ 
77. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 14-ој редовној седници одржаној дана 
27.11.2006.г. која је наставак седнице од 
16.11.2006.године, а  на основу чл.53.Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 
и 62/04-испр.) и чл.23. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”, 
број 24/04), донела је  

 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„МЛАДОСТ“ ИЗ  ВРЊАЦА 
 
    I. 

Разрешава се члан Школског одбора 
«Младост» Врњци, и то: 

Представник Наставничког већа: 
1. Милкица Гмијовић, због престанка 

основа по којем је именована у 
Школски одбор  

 
II. 

Именује се члан Школског одбора ОШ 
„Младост“  у Врњцима, и то: 

Представник Наставничког већа: 
1. Матић Јелена, професор енглеског 

језика 
 III. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-92/06  од  27.11.2006.год 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

             Дане Станојчић 
____________________________________________ 
78.    

Скупштине општине Врњачка Бања на 14-ој 
седници одржаној дана 27.11.2006.г. која је 
наставак седнице од 16.11.2006.год.  на основу 
чл.30. ст.1.тачка 8. Закона о локалној само-
управи (“Сл.гласник РС”,број 9/02,33/04 и 
135/04), чл.13.Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхра-
ну деце “Радост”Врњачка Бања (Сл.лист опш-
тине Краљево”, бр. 8/92 и 24/04,) и  чл. 23. ст. 
1. тачка 8. Статута општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Краљево”, бр.13/02), донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ, ВАСПИТАЊЕ И 

ИСХРАНУ ДЕЦЕ “РАДОСТ” ВРЊАЧКА 
БАЊА 

     
 I. 

Разрешава се  Марко Марковић, дужности 
члана Управног одбора Установе за предш-
колско образовање, васпитање и исхрану деце  
“Радост”  Врњачка Бања, испред локалне са-
моуправе, на лични захтев. 
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Именује се Милош Вукомановић, у Управ-
ни одбор Установе за предшколско обра-
зовање, васпитање и исхрану деце  “Радост”  
Врњачка Бања, испред локалне самоуправе. 
 
 II. 

Разрешава се Луковић Мила, дужности 
члана Управног одбора Установе за предш-
колско образовање, васпитање и исхрану деце  
“Радост”  Врњачка Бања, испред Савета ро-
дитеља, због престанка основа по којем је 
именована у Управни  одбор. 

Именује се Милићевић Весна у  Управни 
одбор Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце  “Радост”  Врњачка 
Бања, испред Савета родитеља. 
 
    III. 

Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења а објавиће се у “Сл.листу 
општине Врњачка Бања”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-105/06  од  27.11.2006.год 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                 Дане Станојчић 
_______________________________________ 
79. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 14-ој 
редовној седници одржаној дана 27.11.2006. 
године, која је наставак седнице од 16.11.2006.  
на основу чл.30.став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 9/02, 
33/04 и 135/04), чл.27. став. 1 алинеја 1. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интертеса (Сл.гласник РС бр. 25/00, 
25/02 и 107/05), чл. 24. Одлуке о оснивању ЈП 
за газдовање заштитним шумама «Борјак» 
(Сл.лист општине Краљево бр. 27/04) и чл.23. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр. 24/04), донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

                                     I. 
Даје се сагласност на Одлуку о измени и 

допуни Статута Јавног предузећа за газдовање 
заштитним шумама «Борјак» Врњачка Бања, 
коју је донео Управни одбор овог предузећа на 
седници од  10.11.2006.године, под бр.01-2004. 

                      II. 
Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а објавиће се у Службеном 
листу општине Врњачка Бања. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-112/06  од 27.11.2006.године. 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дане Станојчић 

 

80. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1) функцио-
нална класификацијa 090, економска 
класификација 472 назив позиције Нак-
нада за социјалну заштиту из буџета. 
За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција Текуће резерве.  

2. Средства из претходне тачке овог 
решења одобравају се на основу подне-
тог захтева Столић Божидарке из 
Врњачке Бање заведеним под бр. 400-
817/06 од 27.09.2006.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-817/06 од 28.09.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 

81. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
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Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 30.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10a) функцио-
нална класификацијa 473, економска 
класификација 424 назив позиције Спе-
цијализоване услуге. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве.  

2. Средства из претходне тачке овог 
решења одобравају се на основу под-
нетог захтева «Туристичко спортског 
центра» заведеним под бр. 400-822/06 
од 9.10.2006.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-822/06 од 9.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
82. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском сис-
тему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) 
и чл. 11. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 60.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1 ј) Верске 
заједнице, функционална класифика-
ција 840, економска класификација 
4819 назив позиције Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наве-
дени износ умањиће се планирана по-
зиција текуће резерве и увећати пла-

нирана апропријација Верске заједни-
це. 

2. Средства из претходне тачке овог ре-
шења одобравају се на основу захтева 
Српске Православне цркве у Станиши-
нцима упућеног Председнику Општине  
заведеним под бр. 400-866/06 од 
11.10.2006. који је саставни део овог 
решења. 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-866/06 од 13.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

_________________________________________ 
 
83. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) и 
чл. 11. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 100.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1 ј) Верске 
заједнице, функционална класифика-
цијa 840, економска класификација 
4819 назив позиције Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наве-
дени износ умањиће се планирана по-
зиција Текуће резерве и увећати пла-
нирана апропријација Верске заједни-
це.  

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу решења Председника 
општине заведеног под бројем 400-
873/06 од 13.10.2006. који је саставни 
део овог решења. 
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3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-873/06 од 13.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
84. 

 
На основу чл. 48. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном 
износу од 200.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 10 b) 
Физичка култура, функционална кла-
сификација 810, економска класи-
фикација 48191 назив позиције Дота-
ције спортским и омладинским органи-
зацијама – редни број критеријума 2 – 
Изградња, реконструкција и одржа-
вање спортских објеката. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Дотације спортским и 
омладинским организацијама. 

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу захтева МЗ Грачац 
ради изградње и реконструкције спор-
тског центра «Продовка» у Грачацу, 
упућеног Председнику Општине за-
веденог под бројем 400-851/06 од 
6.10.2006. год. Који је саставни део 
овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-851/06 од 25.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
 
85. 
 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
200.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10) функцио-
нална класификација 810, економска 
класификација 48191 назив позиције – 
Донације спортским и омладинским 
организацијама – Изградња и реконст-
рукција спортских објеката. За наведе-
ни износ умањиће се планирана по-
зиција Текуће резерве.  

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу поднетог захтева ОШ 
«Бранко Радичевић» заведеним под бр. 
400-901/06 од 20.10.2006. год. за из-
вођење радова на фискултурној сали у 
Вранешима.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-901/06 од 20.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 
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86. 
 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01) функцио-
нална класификација 090, економска 
класификација 472 назив позиције – 
«Накнада за социјалну заштиту из 
буџета општине». За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве и увећати планирана позиција 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. 

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се за пружање једнократне новча-
не помоћи Андрејић Миодрагу, ра-
сељеном лицу са КИМ, са боравиштем 
у Врњачкој Бањи због смрти супруге 
Андрејић Анђелије на основу поднетог 
захтева бр. 400-910/06 од 25.10.2006. 
год.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-910/06 од 25.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
87. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 300.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 2 o) Услуге по 
уговору, функционална класификација 
111, економска класификација 423 на-
зив позиције Услуге по уговору. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати пла-
нирана апропријација услуге по уго-
вору.  

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу захтева Општинске 
управе упућеног Председнику општине 
заведеног под бројем 400-92/06 од 
27.10.2006. год. који је саставни део 
овог решења. 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-92/06 од 27.08.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
88. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одобра-
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вају се средства у укупном износу од 
25.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 03) Основно 
образовање, функционална класифика-
ција 912, економска класификација 463 
назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Донације и трансфери 
осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одо-
бравају се на основу захтева ОШ «По-
пински борци» ради исплате јубиларне 
награде једном раднику (економска 
класификација 416), упућеног Предсе-
днику Општине заведеног под бројем 
400-912/06 од 25.10.2006. год. који је 
саставни део овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-912/06 од 31.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
89. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 70.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10 б) Физичка 
култура, функционална класификација 
810, економска класификација 48191 
назив позиције Дотације спортским и 
омладинским организацијама – редни 
број критеријума 7 – Спортска резерва 

– средства за непланиране спортске и 
друге активности. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апро-
пријација Дотације спортским и омла-
динским организацијама.  

2.  Средства из претходне тачке одо-
бравају се на основу поднетог захтева 
ФК «Напредак» из Грачаца ради 
спровођења редовних активности клу-
ба, упућеног Председнику Општине 
заведеног под бројем 400-890/06 од 
19.10.2006. год. који је саставни део 
овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-890/06 од 30.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
90. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
200.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1 j) Верске 
заједнице, функционална класифика-
ција 840, економска класификација 
4819 назив позиције Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наве-
дени износ умањиће се планирана по-
зиција текуће резерве и увећати пла-
нирана апропријација Верске зајед-
нице. 

2.  Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу поднетог захтева 
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Српске Православне цркве у Врњачкој 
Бањи упућеног Председнику Општине 
заведеног под бројем 400-898/06 од 
19.10.2006. год. који је саставни део 
овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-898/06 од 19.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
91. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном 
износу од 200.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1 ј) 
Верске заједнице, функционална кла-
сификација 840, економска класифи-
кација 4819 назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција текуће резерве и уве-
ћати планирана апропријација Верске 
заједнице. 

2.  Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу захтева Старешине 
цркве Вукушице – Вранеши, презви-
тера Станоја Лазаревића упућеног 
Председнику Општине заведеног под 
бројем 400-790/06 од 15.10.2006. год. 
који је саставни део овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-790/06 од 19.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
92. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 110.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10 б) функ-
ционална класификација 810, економс-
ка класификација 48191 назив позиције 
- Дотације спортским и омладинским 
организацијама. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве. 

2.  Средства из претходне тачке овог 
решења одобравају се на основу под-
нетог захтева ФК «Гоч» заведеним под 
бројем 400-880/06 од 16.10.2006. год.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-880/06 од 20.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
93. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
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општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 100.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10 б) Физичка 
култура, функционална класификација 
810, економска класификација 48191 
назив позиције Дотације спортским и 
омладинским организацијама – редни 
број критеријума 3 – Организација и 
одржавање спортских такмичења и 
манифестација од значаја за Општину. 
За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција текуће резерве и уве-
ћати планирана апропријација Дота-
ције спортским и омладинским органи-
зацијама.  

2.  Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу захтева Туристичко 
спортског центра за реализацију улич-
них трка «Врњачки паркови» упућеног 
Председнику Општине заведеног под 
бројем 400-762/06 од 9.10.2006. год. 
који је саставни део овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-762/06 од 9.10.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
94. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
5.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 1o) функционална 
класификација 090, економска кла-
сификација 472 назив позиције «Нак-
наде за социјалну заштиту из буџета 
општине». За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. 

2.  Средства из претходне тачке одобра-
вају се за пружање једнократне новча-
не помоћи Бјелановић Радомиру, расе-
љеном лицу са КИМ, са боравиштем у 
Врњачкој Бањи због смрти супруге 
Бјелановић Јованке, на основу подне-
тог захтева бр. 400-919/06 од 
25.10.2006. год.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-919/06 од 1.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
95. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, 
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економска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 28.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1о) Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета општине, 
функционална класификација 090, 
економска класификација 472 назив 
позиције Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета. За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана апропријација Нак-
наде за социјалну заштиту из буџета 
општине. 

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу поднетог захтева 
Ивановић Миодрага из Врњачке Бање 
упућеног Председнику Општине за-
веденог под бројем 400-914/06 од 
25.10.2006. год. на име новчане помоћи 
за измирење дуга за утрошак електрич-
не енергије и преноса електричног бро-
јила на име Ивановић Миодрага, који 
је састави део овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-914/06 од 10.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
96. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 200.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1j) Верске 

заједнице, функционална класифика-
ција 840, економска класификација 
4819 назив позиције Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наве-
дени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати пла-
нирана апропријација Верске зајед-
нице. 

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу захтева Старешине 
цркве Вукушица – Вранеши, през-
витера Станоја Лазаревића упућеног 
Председнику Општине заведеног под 
бројем 400-790/06 од 15.10.2006. год. 
који је састави део овог решења.  

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-790/06 од 17.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
97. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 200.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10) функцио-
нална класификација 810, економска 
класификација 4819 назив позиције До-
тације спортским и омладинским ор-
ганизацијама. За наведени износ ума-
њиће се планирана позиција текуће 
резерве.  

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу поднетог захтева 
захтева Фудбалског клуба «Гоч» из 
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Врњачке Бање заведеним под бројем 
400-1007/06 од 16.11.2006. године. 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1007/06 од 17.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
98. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 200.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10) функцио-
нална класификација 810, економска 
класификација 4819 назив позиције До-
тације спортским и омладинским орга-
низацијама. За наведени износ ума-
њиће се планирана позиција Текуће 
резерве. 

2. Средства из претходне тачке одо-
бравају се на основу поднетог захтева 
Фудбалског клуба «Омладинац» из 
Новог Села заведеним под бр. 400-
1006/06 од 16.11.2006. године. 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1006/06 од 17.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

 

99. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 300.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1) функцио-
нална класификација 112 економска 
класификација 423 назив позиције Ус-
луге по уговору. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
резерве. 

2. Средства из претходне тачке овог 
решења одобравају се на основу рачуна 
«Политика newspapers and magazines» 
d.o.o. за објављивање јавних позива за 
јавне набавке заведеним под бројем 
403-1115/06 од 16.11.2006. год 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1115/06 од 16.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
100. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10) функцио-
нална класификација 810, економска 
класификација 4819 назив позиције 
Дотације спортским и омладинским 
организацијама. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
буџетске резерве. 

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се на основу поднетог захтева 
Омладинског фудбалског клуба «Врњ-
ци» из Врњаца заведеним под бр. 400-
952/06 од 02.11.2006. год. 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-952/06 од 14.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
101. 

На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив по-
зиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1о) функцио-
нална класификација 090, економска 
класификација 472 назив позиције 
«Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета општине». За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. 

2. Средства из претходне тачке одобра-
вају се за пружање једнократне новча-
не помоћи Диздар Мили, расељеном 
лицу из Хрватске, са боравиштем у 
Врњачкој Бањи због смрти мајке 
Диздар Драгиње, на основу поднетог 
захтева бр. 400-960/06 од 6.11.2006. 
године. 

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

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-960/06 од 8.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

____________________________________________ 
 
102. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) и 
чл. 11. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2006. 
г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), 
функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив 
позиције текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу 
од 5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1ј) функцио-
нална класификација 840, економска 
класификација 4819 назив позиције До-
тације осталим непрофитним институ-
цијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће резерве. 

2. Средства из претходне тачке одо-
бравају се Црквеној општини Четераже 
на основу Уговора о донаторству заве-
деним под бр. 110-146/06 од 
25.09.2006. године. 
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3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 

4. Ово решење објавиће се у «Службеном 
листу Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-146/06 од 10.11.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 
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