
 Страна 1     -   Број 20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 17.10.2008.године 
 

 
 

 
 
 

ПРИ
 
175. 

образ
Врња
73/20
систе
87/20
62/20
Закон
("Слу
чл.26
орган
општ
реша
посло
општ
Врња
16.10
 

 

  
Прим
Изда
Буџе

'' 

 

 

 ГОДИНА IV – БРОЈ 20 – ВРЊАЧКА БАЊА – 17. ОКТОБАР  2008. ГОДИНЕ
ВРЕМЕН

На осн
овању При
чка Бања 
08), чл. 
му ("Сл. 
02, 61/20
06, 63/2006
а о финанс
жбени гла
. Пословн
а општине
ине Врњ
вајући о 
вима из 
ине,  Пр
чка Бања,
.2008. годи

Пр

ања буџет
ци буџета 
тски суфиц

Чл.9. се м

ПРИХ
Ред. Е
бр. К
1 

 3
 

 
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
  
 

 

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
 
И ОРГАН 

ову члана 2. Одлуке о 
временог органа општине 
(''Сл. гласник РС'', бр. 

29. Закона о буџетском 
гласник РС", бр. 9/2002, 
05, 66/2005, 101/2005, 
, 85/2006 и 86/2006), чл. 1.  
ирању локалне самоуправе 
сник РС" бр. 62/2006) и 
ика о раду Привременог 
 Врњачка Бања (''Сл.лист 
ачка Бања'' бр.12/08), 
текућим и неодложним 
надлежности Скупштине 
ивремени орган општине 
 на 9. седници, одржаној  
не, донео је 

 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 

2008.ГОДИНУ 
 
I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
Члан .1. Одлуке  о буџету општине 

Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.10/07, 2/08 и 17/08), се мења и 
гласи: 
 
 ''Буџет Општине Врњачка Бања за 
2008.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се 
од: 
  

имања и издаци буџета   Износ  
  у динарима 

а   721.210.000
  772.810.000

ит/дефицит   -51.600.000

Члан 2. 
ења и гласи:  

''Приходи и примања буџета, по 
изворима, планирају се у следећим 
износима, и то: 

ОДИ И ПРИМАЊА  
кономска класификација Буџет  
онто     Врста прихода за 2008.г. 

2 3 4 
21121 Вишак прихода - суфицит текућих прихода у 2007.г. 29.715.000
14 Неутрошена средства од приватизације 3.425.000

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке  
11110 Порез на зараде 100.000.000
11120 Порез на приходе од самосталне делатности 11.000.000
11140 Порез на приходе од имовине 7.000.000
11180 Самодоприноси 20.000.000
11190 Порез на друге приходе 12.000.000

  Укупно 711: 150.000.000
712 Порез на фонд зарада  
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6 712000 Порез на фонд зарада 1.500.000
    Укупно 712:   
 713 Порез на имовину  

7 713120 Порез на имовину 25.000.000
8 713310 Порез на наслеђе и поклон 2.500.000
9 713420 Порез на капиталне трансакције 40.000.000

10 713610 Порез на акције на име и уделе 100.000
    Укупно 713: 67.600.000
 714 Порези на добра и услуге  

11 714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 100.000
12 714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 300.000
13 714441 Сред.за противпожарну заштиту од 6% наплаћ.премије  100.000

  
осиг.од пожара у општини на чијој се терит.налази 
осиг.имов.  

14 714510 Порези на моторна возила  11.000.000
15 714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 3.000.000
16 714552 Боравишна такса 25.000.000
17 714562 Посебна накнада за заштиту животне средине 100.000
18 714570 Општинске и градске комуналне таксе 100.000
    Укупно 714: 39.700.000
    
 716 Други порези  

19 716110 Комунална такса на фирму 3.000.000
    Укупно 716: 2.000.000
    
       
 730 Донације и трансфери  

20 732251 Капиталне донације од међународних орг.  
21 733151 Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс. 100.000.000
22 733152 Други текуци трансфери ор Репиблике у кор. 20.080.000
23 733154 Текући наменск трансфери 6.750.000
    Укупно 730: 126.830.000
   
 741 Приходи од имовине  

24 741150 Камате на средства буџета општина  5.500.000
25 741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним  11.000.000

  
површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе,  

  
 осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, ...  

26 741532 Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот 350.000
27 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.000.000
28 741535 Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер. 300.000
29 741540 Накнада за коришћење речних обала и бања 7.900.000
    Укупно 741: 28.050.000
   
 742 Приходи од продаје добара и услуга  

30 742152 Приходи од давања у закуп 2.000.000
30 742153 Приходи од давања у закуп  
31 742251 Општинске административне таксе 2.200.000
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32 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 295.000.000
33 742351 Приходи општинских органа управе 5.000.000
    Укупно 742: 304.200.000
 743 Новчане казне и одузета имовинска корист  

34 743351 Новчане казне изречене у прекршајном поступку 750.000
   за прекршаје прописане актом скупштине општине,   
  као и  одузета имовинска корист у том поступку  

35 743352 Приходи од новчаних казни за прекршаје,прописа  130.000
  из области заштите од пожара  
    Укупно 743: 880.000

 744 
Текући и добровољни трансфери од физичких и 
прав.лица  

36 744151
Текући и добровољни трансфери од физичких и правних 
лица  

  у корист нивоа општина  
    Укупно 744: 0
 745 Мешовити и неодређени приходи  

37 745150
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа 
општина  700.000

    Укупно 745: 700.000
   

38 810 Примања од продаје основних средстава 250.000
    Укупно 810 и 900: 250.000
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 721.210.000

 
'' 
 

Члан 3. 
 У чл. 37. у ставу 1. износ од: 
''724.180.000'' се мења и гласи: 
''772.810.000''. 
 У чл.37.ст.1. у Табеларном делу 
износи из колоне ''постојећи износ'' 

замењују се износима из колоне ''нови 
износ'', по појединим апропријацијама  и 
то: 
 

 

II ПОСЕБАН ДЕО     
  Функц. Економска и организациона     
  клас. Класификација     
    Постојећи износ         Нови износ 
Број  Конто       Врста издатака   
позиц.     01              01 

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

   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И   

     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА   

   
1.02. Средства за рад председника 
општине,    

   општинског већа и њихових рад. тела   
11  422 Трошкови путовања 1.300,000        1,600,000 

 400  
1.18. Средства за финансирање 
пројеката   

34  49912 Текућа резерва-пројекти 33,773,000       62,553,000 



 Страна 4     -   Број 20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 17.10.2008.године 
  

   1.20. Пројектно планирање   
37 474 5114 Пројектно планирање  7,000,000         9,500,000 

 760  1.22. Здравствена заштита   

40  463 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 7,300,000        8,350,000 

   
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности – путеви   

134 490 425 Текуће поправке и одржавање 55,130,000        70,130,000 
 912 РАЗДЕО 10. - Основно образовање   

156  423 Услуге по уговору   3,000,000          3,400,000 
 922 РАЗДЕО 11. - Средње образовање   

158  423 Услуге по уговору 5,800,000          6,400,000 
 

 
Члан 4. 

Обавезује се  Служба за скупштинске 
послове да на основу измена и допуна из ове 
одлуке уради пречишћен текст и изврши 
одговарајуће измене износа (подзбирова, 
збирова и других изведених података) у оним 
деловима одлуке који су последица наведених 
промена. 
  

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном листу  
општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од 
01.01.2008.г. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1143/08 од 16.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                      Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
176. 

На основу члана 7., 36 и 44б. Закона о 
превозу у друмском саобраћају(„Сл.гласник 
РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), 
члана 2. Одлуке о образовању привременог 
органа општине Врњачка Бања(„Сл.гласник 
РС“, бр.73/2008) и члана 26. Пословника о 
раду Привременог органа општине Врњачка 
Бања(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.12/08) решавајући о текућим и неодложним 
пословима из надлежности Скупштине 
општине, Привремени орган општине Врњачка 
Бања на 9. седници одржаној 
16.10.2008.године, донео је 
 

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

АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ 
 

Члан 1. 

              У Одлуци о ауто-такси превозу 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/07) у 
члану 3. додају се  ставови 2. и 3.који гласе:  
            ''Такси превоз може обављати предузе-
тник ако му је делатност такси превоза, 
основна делатност. 
            Испуњеност услова из претходног става 
предузетник доказује при подношењу захтева 
надлежном органу.''   
 

Члан 2. 
            У члану 8.ставу 1. у тачки 1. на крају 
реченице додаје се текст: ''или да поседује 
диплому о завршеном образовању III. или IV. 
степена стручне спреме саобраћајне струке уз 
обавезу да поседује возачку дозволу „В“ 
категорије''. 
           

Члан 3. 
           У члану 8.ставу 1. тачка 7. мења се и 
гласи: ''да има пословно седиште и пребива-
лиште на територији општине Врњачка Бања.'' 
             

Члан 4. 
           У члану 8. став 3. мења се и гласи: 
''Услови из става 1. тачка 1. овог члана 
доказују се одговарајућом документацијом при 
подношењу захтева надлежном органу, а 
услови из члана 8. става 2. и 3. доказују се 
уверењем не старијим од шест месеци.'' 
 

Члан 5. 
            Иза чл.8., додаје се  члан  8а. и гласи:  
 

''Члан 8а 
Предузетник може обављати такси 

превоз само са једним такси – возилом за које 
му је одређен евиденциони број и издата такси 
дозвола.'' 
 

 
 

Члан 6. 
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            У члану 9. ставу 1. тачка 3. мења се и 
гласи: ''да по сваком возилу има најмање  по 
једног пријављеног такси возача који је 
запослен у правном лицу, а који испуњава 
услове прописане чланом 8. став 2. ове 
Одлуке''. 

 
Члан 7. 

 У члану 10. ставу 1. додаје се тачка 
12. која гласи: ''да на бочним странама возила 
има јасно исписан назив предузетничке радње, 
привредног друштва односно другог правног 
лица, које обавља делатност такси превоза са 
тим возилом''. 
 

Члан 8. 
            У члану 10. додаје се  став 3. који гласи: 
''На такси возилу могу се постављати рекламно 
пропагадне поруке-натписи у складу са 
чланом 5. Законом о превозу у друмском 
саобраћају, под условом да не ометају јасно 
означавање припадности возила предузетнику 
или привредном друштву односно другом 
правном лицу из члана 10.став 1. тачка 12.'' 
 

Члан 9. 
            У члану 12. став 1. иза речи доказима 
додаје се текст: ''из чланова 8, 9 и 10. ове 
Одлуке''. 
 

Члан 10. 
             У члану 17.став 1.тачка 4. на крају 
реченице додаје се текст: ''и овом Одлуком''. 
  

Члан 11. 
            У члану 17.став 2. тачка 2. на крају 
реченице додаје се текст: ''и овом Одлуком''.  
 

Члан 12. 
            У члану 38.став 1. текст: „такси возач“ 
мења се у текст: “ физичко лице које као 
предузетник обавља такси превоз''. 
                                                                      

Члан 13. 
         Иза чл.38., додаје се чл.38а који гласи: 

''Члан 38а 
         Новчаном казном од 2.500 до 250.000 
динара казниће се прекршај предузетник ако 
запослени-такси возач у  предузетничкој 
радњи: 
        1.  поступи супротно одредбама члана 19. 
и 21. ове Одлуке 
        2.  ако не укључи таксиметар по уласку 
путника у возило ( члан 22. ове Одлуке) 
        3.  ако не обавља такси превоз у складу са 
одредбом из члана 23. ове Одлуке 

        4.  ако поступи супротно члану 24.став 1. 
и 2.и члану 25. ове Одлуке 
        5.  ако поступи супротно члану 26. ове 
Одлуке 
        6. ако користи такси возило за сопствене 
потребе, а није уклонио кровну ознаку 
„ТАХI“-члан 27. ове Одлуке   
        7.  ако обавља такси превоз супротно 
одредби члана 28. ове Одлуке 
        8.  ако за време обављање такси превоза 
не поштује одредбе члана 29. ове Одлуке 
        9. ако цену за обављање такси превоза 
наплати супротно одредби члана 31. став 2.ове 
Одлуке 
     10. ако путнику не изда рачун о извршеној 
услузи или изда рачун који не садржи све 
прописане податке (члан 31.став 4. ове 
Одлуке)  
      11.   ако у случају немогућности да заврши 
започети такси превоз поступи супротно члану 
32. ове Одлуке''. 

 
Члан 14. 

 Иза чл.39., додаје се чл.39.а који гласи: 
''Чл.39а 

Новчаном казном од 2.500 до 250.000. 
динара казниће се за прекршај-предузетник 
ако обавља такси превоз супротно члану 8. ове 
Одлуке или за обављање такси превоза 
ангажује лице супротно одредби члана 8. став 
1., 2 и 3. ове Одлуке''. 
  

Члан 15. 
            У члану 40. додаје се став 2. и гласи: 
''Новчаном казном од 250 до 25.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице-такси 
возач ако обавља такси превоз у оквиру 
предузетничке радње супротно члану 8.став 1. 
тачка 1., 2., и 3. ове Одлуке.'' 
 

Члан 16. 
           У члану 40. додаје се став 3. и гласи: 
''Новчаном казном од 250 до 25.000 динара 
казниће се за прекршај физичко лице које у 
правном лицу или предузетничкој радњи 
обавља такси превоз супротно одредбама 
члана: 10., 13., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 
31., 32., 36.'' 
 
   Члан 17. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања'' 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 
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Број:344-268/08 од 16.10.2008.године 

И 
На основу члана 2. Одлуке о 

образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008),  
члана 2, 4. став 2 и 13. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', број 
16/97 и 42/98), члана 20. став 1. 26. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07), члана 46. Закона о ветеринарству 
(''Службени гласник РС'', број 21/05), члан 4. и 
35. Закона о прекршајима (''Службени гласник 
РС'', број 101/05) и члана 26. Пословника о 
раду Привременог органа Општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.12/08), Привремени орган Општине Врња-
чка Бања на 9. седници одржаној дана 
16.10.2008.  донео је 

    ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

     Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
177. 

 На основу чл.4. Закона о комуналним 
делатностима ( « Сл.гласник РС» бр.16/97 и 
42/98), чл.7.9., 16.Закона о превозу у друмском 
саобраћају  ( « Сл.гласник РС « бр.46/95, 66/01, 
61/05, 91/05 и 62/06), чл. 2 Одлуке о образовању 
привременог органа општине Врњачка Бања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 73/2008) и чл. 26. 
Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Скупштине општине, Привремено 
орган општине Врњачка Бања, на 9. седници 
одржаној 16.10.2008.године  донео је  
 

О Д Л У К У 
О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине 
Врњачка Бања бр. 5/07, 2/08 и 18/08), у чл.6. у 
ставу 1. иза речи: ''Дубрава 1.'', додаје се текст; 
''Суд и Дрвара''. 
 

Члан 2. 
У чл.6. ставу 2. у тачки 2 . Насељено 

место Руђинци- иза речи ''Поток'', додаје се 
текст: '' Рај 2 и Грот''. 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања'' 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-269/08 од 16.10.2008.године 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

      Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
178. 

 
О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ, ХВАТАЊЕ 
И ЗБРИЊАВАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА 

И МАЧАКА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописују се услови и 

начин држања паса и мачака на територији 
општине Врњачка Бања, ради спречавања 
настајања болести животиња и заштите 
грађана, услови хватања и збрињавања 
напуштених паса и мачака у прихватилиште 
(азил), нешкодљиво уклањање лешева 
животиња са јавних површина, транспорт 
лешева животиња и друге радње са 
животињама. 
 

Члан 2. 
Одредбе ове Одлуке примењују се на 

власнике паса и мачака правних и физичких 
лица којима држање паса и мачака није 
редовна делатност, као и на правна лица 
којима су поверени послови из члана 1 ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
Одредбе ове Одлуке не примењују се 

на правна и физичка лица која у вршењу своје 
редовне делатности користе животиње 
(службени пси) и којима је предмет пословања 
чување или узгој животиња. 
 

Члан 4. 
У смислу ове Одлуке могу се држати 

животиње у некомерцијалне сврхе и то: пси, 
мачке, украсне и егзотичне птице, кунићи. 
 

 
Члан 5. 



 Страна 7     -   Број 20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 17.10.2008.године 
  

Власници паса и мачака дужни су да 
обезбеде чување, надзор, негу, исхрану, 
хигијенске услове и лечење животиња као и да 
држањем животиња не загађују околину и не 
узнемиравају трећа лица. У случају да власник 
посумња да је животиња оболела од неке 
заразне болести дужан је одмах без одлагања 
да о томе обавести најближу ветеринарску 
службу или надлежну републичку инспекцију. 
 

Члан 6. 
Услови и начин држања животиња 

зависе од врсте стамбеног објекта власника 
животиње и подручја територије општине у 
коме се стамбени објекат налази. 

Врсте стамбених објеката у смислу ове 
Одлуке су: 

1. објекти вишепородичног становања; 
2. објекти породичног становања и 

пословни објекти на подручју урба-
низованог дела месних заједница; 

3. објекти породичног становања и по-
словни објекти на подручју неурбани-
зованог дела месних заједница. 

На урбанизованом делу месних заједница 
на подручју општине не могу се држати 
кунићи. 

На неурбанизованом делу месних заједни-
ца на подручју општине могу се држати све 
врсте животиња из члана 4. ове Одлуке. 
 
II НАЧИН И УСЛОВИ ЖИВОТИЊА 
 

1. ПСИ И МАЧКЕ 
Члан 7. 

У објектима вишепородичног стано-
вања у једном стану могу да се држе највише 
један пас и једна мачка а њихов подмладак 
најдуже до три месеца старости. 

У заједничком стану у објектима из 
става 1. овог члана пас и мачка могу да се 
држе само ако постоји сагласност сустанара. 

У једном стану у објектима из става 1. 
овог члана само уз сагласност скупштине 
станара могу да се држе пси следећих раса: 
немачки овчар, белгијски овчари (сви 
варијетети), црни теријер, ротвајлер, добе-
рман, немачки боксер (оба варијетета), 
шнауцер велики (оба варијетета), аргентински 
пас, бул мастиф, мастиф, напуљски мастиф, 
пиринејски мастиф, шарпланинац, кавкаски 
овчар, ердел теријер, амерички стафорд 
теријер, стафордски бул теријер као и сви пси 
настали укрштањем са једном или више 
наведених раса паса. 

У објектима вишепородичног стано-
вања и апартманском насељу није дозвољено 
држање паса и мачака на балкону, тераси или 
лођи, на тавану у подруму, гаражи, шупи, 
вртној башти или другој заједничкој просто-
рији, као и увођење паса и мачака у лифтове. 
 

Члан 8. 
На територији општине није дозвоље-

но држање, извођење и шетање паса расе 
питбул теријер. 
 

Члан 9. 
У објектима породичног становања из 

члана 5. став 2. тачка 2. ове Одлуке, у 
дворишту, могу да се држе највише два пса и 
две мачке а њихов подмладак најдуже до три 
месеца старости. Пси морају да се држе у 
ограђеном простору и одговарајућој кућици, 
везани на ланцу који не може да буде краћи од 
два ни дужи од три метра. Ограђени простор, 
односно одговарајућа кућица мора да буде 
удаљена најмање 10 метара од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели. 

У заједничком дворишту објеката 
породичног становања из предходног става 
овог члана пси могу да се држе под условима и 
на начин прописан у претходном ставу само 
ако постоји сагласност свих корисника 
заједничког дворишта. 
 

Члан 10. 
Простор у коме се држе животиње 

мора се редовно чистити, одржавати а 
повремено дезинфиковати. 
 

Члан 11. 
Власник пса може да изводи пса само 

на кратком поводнику са заштитном корпом 
на њушци и прибором за санитарно чишћење 
загађене површине. Поводац не може да буде 
дужи од једног метра. Пси раса наведених у 
члану 7. став 3 ове Одлуке могу да се изводе 
само са заштитном корпом на њушци и на 
поводцу који не може да буде дужи од једног 
метра а власници тих раса паса који живе у 
објектима из члана 6. став 2 ове Одлуке дужни 
су да на улазној капији дворишта на видном 
месту истакну натпис ''чувај се пса''. 

Изузетно од претходног става, пси 
малог раста или штенад до три месеца 
старости могу се изводити без заштитне корпе 
на њушци. 
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Члан 12. 
Лица млађа од 16 година не могу да 

изводе пса расе наведене у члану 7. став 3. ове 
Одлуке. 

 
Члан 13. 

Пси се могу пуштати са поводника са 
заштитном корпом на њушци, да се слободно 
крећу само на за то одређеним зеленим 
површинама. 

Предузеће које обавља делатност 
одржавања јавних и зелених површина, по 
прибављеном мишљењу органа општинске 
управе за комуналне послове, обележиће и 
поставити табле за пуштање паса из 
претходног става. 
 

Члан 14. 
Власник пса дужан је да обезбеди 

обележавање паса у складу са посебним 
прописима о обележавању паса и вођењу 
евиденције о обележеним псима и да пса 
старијег од три месеца пријави надлежној 
ветеринарској служби ради регистрације. 

Обележавање микрочипом или 
тетоважом животиња, вакцинисање, 
регистрацију врши ветеринарска станица у 
Врњачкој Бањи. 
 

Члан 15. 
За држање паса у објектима из члана 

6.став 2. ове Одлуке власници су дужни да 
плаћају локалну комуналну таксу у складу са 
важећом Одлуком. 
 

Члан 16. 
Пси могу да се изводе на јавне зелене 

површине одређене актом извршног органа 
Општине који доноси на предлог јавног 
предузећа за газдовање парковима и јавним 
зеленим и рекреативним површинама 
најкасније у року од 30 дана од ступања на 
снагу ове Одлуке. По доношењу акта 
извршног органа јавно предузеће је дужно да 
обележи простор постави постави табле и да 
редовно врши чишћење и дезинфекцију 
простора. 

Пси могу слободно да се крећу под 
контролом власника на јавним површинама 
које су одређене актом из предходног става 
овог члана. 

Пси раса наведених у члану 7. став 2. 
ове Одлуке могу слободно да се крећу под 
контролом власника на јавним површинама из 
претходног става овог члана само са 
заштитном корпом на њушци. 

Приликом извођења пса власник је 
дужан да код себе има потврду о извршеном 
обележавању пса и вакцинацији као и прибор 
за санитарно чишћење загађене површине. 
 

Члан 17. 
Необележен пас, пас без заштитне 

корпе и поводца који се затекне на јавној 
површини сматра се псом луталицом. 

Обележен пас који се затекне на јавној 
површини без присуства власника сматра се 
псом без надзора. 

Псом без надзора сматраће се и пас 
чији власник одбије да се на захтев 
комуналног инспектора легитимише и пружи 
доказ о власништву над псом. 
 

Члан 18. 
Ако пас или мачка запрљају 

степениште или друге заједничке просторије у 
објектима вишепородичног становања, јавну 
површину која припада згради или заједничко 
двориште објекта породичног становања  из 
члана 6. став 2, тачка 2. и 3. ове Одлуке 
власник је дужан да без одлагања очисти, 
опере и дезинфикује запрљану површину. 
 

Члан 19. 
Власник пса или мачке дужан је да 

редовно а најмање једанпут годишње приведе 
ове животиње у ветеринарску станицу ради: 

1. вакцинисања против беснила и других 
заразних болести; 

2. евидентирања; 
3. обележавања у складу са одредбама 

Закона о здравственој заштити живо-
тиња. 

 
Члан 20. 

У случају нестанка пса и мачке 
власник је дужан да у року од 24 сата пријави 
зоохигијенској служби јавног комуналног 
предузећа коме је поверено обављање послова 
хватања, превоза, смештаја и збрињавања паса 
и мачака (у даљем тексту: овлашћено 
предузеће). 

Пријава мора да садржи време и место 
нестанка пса или мачке, расу, физички опис и 
име несталог пса или мачке, потврду о изврше-
ном обележавању и податке о извршеној 
вакцинацији. 

Ако пас или мачка озледе неко лице 
власник животиње је дужан да о томе извести 
ветеринарског инспектора и да приведе 
животињу на преглед. Трошкови здравственог 
прегледа падају на терет власника. 
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Члан 21. 

Држалац пса или мачке је дужан да у 
случају сумње да су оболели од заразне 
болести: 

1) не дозволи улазак неовлашћеним 
лицима у двориште; 

2) не изводи пса ван дворишта; 
3) пријави одмах постојање сумње да је 

животиња оболела од заразне болести 
ветеринарској станици. 

 
 

Члан 22. 
Забрањено је: 
1) држање паса који лајањем или 

завијањем ометају мир у стамбеној 
згради и суседству; 

2) држање паса и мачака у апартманском 
насељу у објекту заједничких просто-
рија и двориштима, балконима и тера-
сама; 

3) увођење паса и мачака у јавне 
просторије и средства јавног саобра-
ћаја, јавна купалишта, шеталишта или 
на друга јавна места на којима се 
окупља велики број грађана (пијаце, 
плаже, школско двориште и слично); 

4) пуштање паса са поводника у парко-
вима и на другим јавним зеленим 
површинама, осим одређеним и обеле-
женим за ту намену; 

5) злостављање и напуштање животиња; 
6) организовање борби животиња и 

учешће животиња  у тим борбама;  
7) држање раса пит-бул теријера и њихо-

во кретање на територији општине 
Врњачка Бања; 

8) напуштање и остављање паса и мачака 
на подручју насељеног места Врњачке 
Бање као и локалном подручју; 

9) убијање животиња; 
10) остављање лешева угинулих животиња 

и њихових делова; 
11) шишање и купање паса на јавним 

површинама, парковима, поред река, 
водотока, на плажама и базенима отво-
реног типа; 

12) хранити псе и мачке необрађеним 
кланичним отпадима; 

13) хватање и уклањање животиња осим 
од стране овлашћеног предузећа по 
одредбама ове Одлуке; 

14) сахрањивање угинулих животиња и 
њихових делова ван места одређених 
за ту сврху; 

15) ометање зоохигијеничарске службе у 
обављању послова предвиђених овом 
Одлуком. 

 
Члан 23. 

У објектима вишепородичног стано-
вања могу да се држе у становима највише две 
украсне или егзотичне птице на начин којим се 
не ометају трећа лица у мирном коришћењу 
станова. 

У дворишту објеката из члана 6. став 2. 
тачка 2. и 3. ове Одлуке у помоћном објекту 
или кавезима могу да се држе украсне или 
егзотичне птице у броју и на начин којим се не 
узнемиравају трећа лица и не загађује околина. 
 

Члан 24. 
У дворишту објеката из члана 6. став 2. 

тачка 3. ове Одлуке у помоћном објекту, 
одређеном простору или кавезу могу да се 
држе кунићи под условом и на начин да не 
узнемиравају трећа лица и не загађују 
околину. Помоћни објекат, под ограђеног 
простора или кавеза мора да буде изграђен од 
тврдог материјала који може да се чисти и 
дезинфикује, удаљен најмање 10 метара од 
најближег стамбеног или пословног објекта на 
истој парцели или 15 метара од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели. 

У означеном простору из предходног 
става овог члана могу да се држе највише два 
кунића на једном квадратном метру. 

Ако је објекат из става 1. овог члана у 
власништву више лица кунићи се могу држати 
на начин прописан овом Одлуком само уз 
сагласност свих власника. 
 
III ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ПСЕ И МАЧКЕ 
 

Члан 25. 
Пси и мачке који се затекну на јавној 

површини супротно одредбама ове Одлуке 
смештају се у посебно изграђен у уређен 
простор (у даљем тексту: Прихватилиште – 
азил). 

Пси и мачке који су одузети од 
влсника по налогу надлежног органа смештају 
се у прихватилиште. 
 

Члан 26. 
Пси и мачке смештени у прихва-

тилиште по одредби члана 25. став 1. ове 
Одлуке, чувају се најдуже три дана, а по 
решењу ветеринарске инспекције и дуже 
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уколико то захтевају ветеринарско – 
санитарни разлози. 

Пси и мачке смештени у 
прихватилиште по одредби члана 25. став 2. 
ове Одлуке, чувају се најдуже седам дана, а по 
решењу ветеринарске инспекције и дуже 
уколико то захтевају ветеринарско – санита-
рни разлози. 
 

Члан 27. 
Трошкови хватања, превоза и смештаја 

пса и мачке по одредби члана 25. став 1. ове 
Одлуке падају на терет власника а ако је 
власник непознат обезбеђују се из средстава 
буџета општине. 

Трошкови хватања, превоза и смештаја 
пса и мачке по одредби члана 25. став 2. ове 
Одлуке падају на терет власника под претњом 
принудне наплате. 
 

Члан 28. 
Послове смештаја паса и мачака у 

прихватилиште општина поверава предузећу 
или предузетнику који испуњава за то законом 
прописане услове а по спроведеном поступку 
који је прописан Законом о комуналним 
делатностима и закључује уговор којим се 
ближе уређују у складу са законом и овом 
Одлуком услови обављања ове комуналне 
делатности од општег локалног интереса. 
 

 
Члан 29. 

Прихватилиште мора редовно 
хигијенски да се одржава и дезинфикује. Пси и 
мачке који се смештају у прихватилиште 
обележавају се посебним маркицама са редним 
бројевима, а води се и побна евиденција за 
сваког пса и мачку о датуму и месту хватања, 
здравственом стању и поступцима након 
смештаја у прихватилиште. 
 

Члан 30. 
Ухваћени пси који су обележени у 

складу са посебним прописима о обележавању 
и вођењу евиденције о обележеним псима и 
мачкама који имају на себи евиденцију – реги-
старску ознаку, смештају се у прихватилишту 
одвојено од прописно необележених паса и 
мачака. 

О ухваћеним псима и мачкама, одмах а 
најкасније у року од 24 сата, обавештава са 
ветеринарски и комунални инспектор а 
власник најкасније у року од два дана од дана 
хватања. 
 

Члан 31. 
Уколико пас или мачка оболе у 

прихватилишту, морају да се сместе одвојено 
и да се предузму мере за њихово лечење, а ако 
оболе од заразних болести, начин лечења 
одређује ветеринарска служба. 

Уколико пас или мачка угину у 
прихватилишту, ветеринарска служба обаве-
зно утврђује узорак угинућа, а њихови лешеви 
се уклањају на нешкодљив начин. 
 

Члан 32. 
Приступ у прихватилиште дозвољен је 

само ветеринарском и комуналном инспектору 
и лицима по њиховом одобрењу. 
 
IV ХВАТАЊЕ, ОДУЗИМАЊЕ И 
НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ 
ЖИВОТИЊА  
 

Члан 33. 
Послове хватања напуштених животи-

ња или животиња без надзора, послове 
одузимања животиња по налогу комуналног 
инспектора и послове нешкодљивог уклањања 
угинулих животиња са јавних површина као 
комуналне делатности од општег локалног 
интереса поверавају се јавном комуналном 
предузећу чији је оснивач општина. 

Јавно комунално предузеће је дужно да 
за обављање послова из става 1. овог члана 
формира зоохигијеничарску службу, да 
послове обавља са предузећем или предузе-
тником коме општина повери послове 
смештаја животиња у прихватилиште из члана 
28. ове Одлуке, да послове обавља под надзо-
ром ветеринарског и комуналног инспектора у 
складу са прописима који регулишу ову област 
и овом Одлуком. 

Зоохигијеничарска служба дужна је да 
обезбеди хватање, превоз и збрињавање 
напуштених паса у прихватилиште. 

Финансијска средства за за обављање 
комуналне делатности из члана 28. и 33. ове 
Одлуке обезбеђује се у буџету општине. 

За обављање ветеринарских послова 
предвиђеним програмом рада зоохигијени-
чарске службе јавно комунално предузеће је 
дужно да закључи уговор са овлашћеним 
ветеринарским организацијама. 

Висина трошкова за послове из члана 
29. утврђује се уговором о поверењу послова а 
за послове из члана 33. утврђује се актом 
јавног комуналног предузећа на који 
сагласност даје извршни орган оснивача. 
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Члан 34. 
Напуштеним псом сматра се пас који 

се нађе на јавном месту без надзора власника. 
Хватање напуштених животиња, живо-

тиња без надзора или одузимање по налогу 
комуналног инспектора мора се обављати тако 
да проузрокује најмањи степен бола, патње и 
стреса по животињу. 

Опрема за хватање мора да испуњава 
критеријуме ефикасности и безбедности и да 
буде хумана за животињу која се хвата. 

Превоз ухваћених животиња од места 
хватања до прихватилишта врши се са прево-
зним средством са одговарајућом пратећом 
опремом. 

Ухваћене животиње смештају се у 
прихватилиште у складу са одредбама ове 
Одлуке. 
 

Члан 35. 
Ухваћене животиње се смештају у 

прихватилиште које мора бити прописно 
ограђено и да испуњава прописане ветери-
нарско санитарне услове. 
 

Члан 36. 
Власник који изгуби пса дужан је да 

случај без одлагања пријави зоохигије-
ничарској служби, а нестанак животиње која је 
обележена најближој ветеринарској служби. 

Зоохигијеничарска служба је дужна да 
предузме све радње које ће допринети 
идентификацији регистрованог пса и да у року 
од седам дана обавести власника о томе да се 
пас налази у прихватилишту. 

Власници паса могу их преузети уз 
плаћање накнаде за хватање и чување у року 
од три дана од дана обавештавања. 

Висину накнаде за хватање и чување 
паса из става 3. овог члана утврђује јавно 
комунално предузеће уз сагласност оснивача. 
 

Члан 37. 
Ухваћени пси смештају се у 

прихватилиште, прегледају, разврставају у 
групе, врши њихова тријажа од стране стру-
чних лица овлашћене ветеринарске органи-
зације. 

Здрави пси се одвајају од болесних, а 
мирољубиви од агресивних. Здрави и мирољу-
биви пси се обележавају (микрочипом или 
ушном тетоважом), вакцинишу, чисте од 
паразита и стерилишу. 

Након стерилизације мужјаци се по 
истеку три дана, а женке по истеку од седам 
дана враћају на првобитна станишта , тј на 

локацију где су ухваћени, осим на локацију 
дечијих вртића, школских дворишта, болница, 
паркова и јавних зелених површина. 
 

Члан 38. 
Збрињавање паса врши се путем 

удомљавања 
Заинтересована лица се могу јавити 

ради збрињавања паса – односно удомљавања. 
Пас који се удомљава мора бити 

обележен (микрочипом или ушном тетова-
жом), а лице које га прихвата евидентира се 
као власник. 
 

Члан 39. 
Ухваћеним болесним и повређеним 

животињама мора се пружити одговарајућа 
ветеринарска помоћ, а неизлечиво болесне или 
повређене животиње лишавају се живота. 
 

Члан 40. 
Животиња се може лишити живота у 

следећим случајевима: 
1) ако је неизлечиво болесна, повређена, 

телесно деформисана или на други 
начин патолошки онеспособљена, тако 
да опоравак животиње није могућ и 
даљи живот за њу представљао би 
извор сталног бола, патње, страха и 
стреса, 

2) ако је достигла такву старост, да јој 
отказују основне животне функције и 

3) ако је агресивна и не може да се 
прилагоди условима у заточеништву, а 
њено пуштање на слободу предста-
вљало би опасност за људе, друге 
животиње и животну средину. 

 
Члан 41. 

Одмах по хватању агресивног пса 
позива се друштво за заштиту животиња и 
обавештава да је ухваћени пас агресиван. 

Уколико се јави власник агресивног 
пса у року од три дана или се пас удоми уз 
помоћ Друштва за заштиту животиња, врши се 
његово обележавање, вакцинисање и чишћење 
од паразита и стерилизација. 

Уколико није обезбеђено удомљавање 
врши се еутанизација која мора бити хумана и 
увек се спроводи од стране ветеринара. 

 
Члан 42. 

Лишавање живота животиње спроводи 
се искључиво на начин који проузрокује 
потпуни губитак свести и смрт и мора бити 
изведено са претходно дубоком општом 
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анестезијом, после које следи поступак који 
проузрокује сигурну смрт без могућности 
опоравка животиње. 
 

Члан 43. 
Нешкодљиво уклањање животињских 

лешева врши се у складу са прописима, а 
превоз истих врши зоохигијеничарска служба 
опремљена специјалним моторним 
транспортним возилом. 
 ЈКП се стара о редовном прању и 
дезинфекцији возила за превоз животињских 
лешева. 
 

Члан 44. 
Зоохигијеничарска служба је дужна да 

води евиденцију о ухваћеним псима, обележа-
вању, вакцинацији, чишћењу од паразита, 
угинулим животињама, удомљеним животи-
њама, стерилизацији, еутанизацији и псима 
смештеним у друга прихватилишта, као и 
друге потребне евиденције. 
 
V НАДЗОР 

 
Члан 45. 

Надзор над применом ове Одлуке 
врши служба надлежна за комуналне послове 
у општинској управи. 

Послове инспекцијског надзора над 
спровођењем ове Одлуке врши комунална 
инспекција. 

У вршењу инспекцијског надзора 
комунални инспектор је дужан да: 

1) доноси решење којим налаже 
отклањање недостатака или решење о 
забрани држања животиња, када се 
недостаци не могу отклонити под 
претњом принудног извршења, 

2) покрене поступак принудног одузи-
мања животиње уколико власник не 
поступи у складу са решењем о 
забрани држања животиње или не 
предузме наложене мере у остављеном 
року, 

3) донесе решење о забрани држања 
животиње и одузме је од власника без 
накнаде и права враћања уколико се 
ради о раси забрањеној овом Одлуком 
или ако је животиња нанела телесну 
озледу или материјалну штету трећим 
лицима, 

4) покрене прекршајни поступак против 
власника животиње уколико не 
поступи у складу са решењем из тачке 
1, 2. и 3. овог става, 

5) изда налог овлашћеном предузећу да 
уклони пса или мачку луталицу, пса 
или мачку без надзора као и угинулу 
животињу са јавне површине, 

6) изда налог овлашћеном предузећу да 
одузме животиње у поступку 
принудног извршења, 

7) изда налог за хватање и одузимање 
животиње у складу са тачком 3. овог 
члана, 

8) обавља и друге послове прописане 
овом Одлуком и прописима који 
уређују ову област. 

Жалба на решење из става 1, тачка 1,2. и 3. 
овог члана, не одлаже извршење овог решења. 
 
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 46. 
Новчаном казном у износу од 5.000 до 

250.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако не поступа у складу са одредбама 
члана 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 
и 44 ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 5.000 до 
25.000 динара за прекршај из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу. 
 

Члан 47. 
Новчаном казном у износу од 250 до 

25.000 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако не поступа у складу са одредбама 
члана 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 36 и 45 ове Одлуке и ако не 
омогући комуналном инспектору да изврши 
инспекцијски надзор у складу са одредбама 
ове Одлуке. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 48. 
Власник животиња дужан је да на 

начин држања животиња у складу са 
одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Власник пса из члана 7. став 3. ове 
Одлуке дужан је да у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке прибави 
сагласност скупштине станара. 

Власник пса и мачке у заједничком 
дворишту објеката породичног становања из 
члана 6. став 2. тачка 2. и 3. ове Одлуке дужан 
је да у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове Одлуке прибави сагласност из члана 
9. став 2. ове Одлуке. 
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Члан 49. 

Предмети у поступку инспекцијског 
надзора започети пре ступања на снагу ове 
Одлуке окончаће се према одредбама одлуке 
која је важила у моменту покретања поступка 
уколико нису у супротности са одредбама ове 
Одлуке. 
 

Члан 50. 
Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о начину држања и 
регистрацији паса на територији општине 
Врњачка Бања (''Службени лист општине 
Краљево'', број 8/90). 
 

Члан 51. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 323-2/08 од 16.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

����������� ������ 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
179. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 
73/2008), тачке 5. Одлуке о кандидатури 
општине Врњачка Бања за организацију 
Балканског шампионата за јуниоре у 
стоном тенису бр. 9-667/08 од 
26.8.2008.године  и 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.12/08),  решавајући о текућим и 
неодложним пословима из надлежности 
Скупштине општине,  Привремени орган 
општине Врњачка Бања, на 9. седници, 
одржаној  16.10.2008. године, донео је 

 
О Д Л У К У 

о формирању Организационог комитета за 
организацију 17. Балканског стонотениског 

првенства за младе 2009.године 
 

I. 
Формира се Организациони комитет у 

следећем саставу: 

1. Зоран Сеизовић,  председник 
Организационг комитета,  

2. Душан Стевановић, генерални 
секретар шампионата, 

3. Јован Живић, директор 
шампионата, 

4. Марија Алексић, заменик 
директора шампионата, 

5. Александар Матковић, председник 
Стонотениског Савеза Србије, 

6. Милан Радовић, председник 
Скупштине Стонотениског Савеза 
Србије, 

7. Душан Јовичић, председник 
Техничко такмичарске комисије 
Стонотениског Савеза Србије и 

8. Славиша Станковић, председник 
Скупштине Регионалног 
Стонотениског Савеза Ниш. 

II. 
Организациони комитет има задатак да 

предузима мере и спроводи све активности на  
организацији 17. Балканског стонотениског 
првенства за младе 2009.године, које се 
одржава у Врњачкој Бањи у периоду од 18-21. 
јуна 2009.године. 

III. 
 Овлашћује се председник Привременог 
органа да образује Организационе комисије, 
које ће непосредно обављати поједине послове 
у вези организације овог првенства.  

IV. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-148/08 од 16.10.2008.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

    Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
180. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања („Сл. гласник РС“, бр. 
73/2008), члана 68. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник РС“ 
број 135/04), чл.6.Одлуке о приступању 
изради Локалног Еколошког Акционог План, 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр. 16/08) и 
чл. 26. Пословника о раду Привременог 
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органа општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр.12/08), а према 
предлогу методологије за израду ЛЕАП-а, 
Министарства заштите животне средине  из 
2007, решавајући о текућим и неодложним 
пословима из надлежности Скупштине 
општине, Привремени орган општине 
Врњачка Бања на 6. седници, одржаној дана 
16.10.2008.године, донео је  

 
РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ 
ТЕЛА ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА (ЛЕАП) 

 
I.Формира се Координационо тело општине 
Врњачка Бања, за израду Локалног еколошког 
акционог плана (ЛЕАП), у саставу: 
1. Зоран  Сеизовић, председник Привременог 

органа – председник 
2. Душан Стевановић, заменик председника 

Привременог органа - члан  
3. Родољуб Џамић, члан Привременог органа – 

члан 
4. Драган Мијатовић, члан Привременог органа – 

члан 
5. Зоран Бабић, члан Привременог органа –члан 
6. Мила Стојановић, општински ЛЕАП 

координатор, члан 
7. Горан Шиљић, вд. директора ЈП „Бели извор“ –

члан 
8. Миломир Бошковић, технички директор ЈП 

„Бели извор“ –члан 
9. Драган Стевановић, директор ЈП „Борјак“ – члан 
10. Душко Магделинић, директор ЈП „Дирекција за 

планирање и изградњу“ –члан 
11. Љубиша Карамарковић, вд. директор Дома 

здравља „Никола Џамић“ –члан. 
 
II. Задатак Координационог тела за израду 

ЛЕАП-а за општину Врњачка Бања  је да: -  
- заступа ставове општине као целине у 
току израде ЛЕАП-а, 

- формира Радну групу и решењем о 
формирању ближе уреди радне обавезе и 
задатке Радне групе,  

- омогући и створи услове за несметан рад 
Радне групе на изради ЛЕАП-а, 

- омогући приступ информацијама нео-
пходних за техничку анализу приорори-
тетних области, 

- омогне при координацији између општи-
нских, регионалних и републичких 
јавних служби. 

 

III. Ово решење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“  

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-149/08 од 16.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
    Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
181. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из надле-
жности Општинског већа, Привремени орган 
општине Врњачка Бања на 9. седници 
одржаној 16.10.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 2.000.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 9.02 Месна заједница 
Ново Село, функционална класификација 421, 
економске класификације 495 назив 
апропријације Издаци за нефинасијску 
имовину у финансијском плану МЗ Ново Село, 
економска класификација 511-зграде и 
грађевински објекти. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве- пројекти  и увећати планирана 
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апропријација 495 Издаци за нефинасијску 
имовину  . 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева Месне заједнице Ново Село 
бр.400-1245/08 од 18.9.2008.год. упућеног  
Привременом  органу, за реализацију пројекта  
''Побољшање водоснабдевања у Рсовцима, 
Новом Селу, Врњцима и делу Врњачке Бање''. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1245/08 од 16.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

     ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Зоран Сеизовић,с.р. 

________________________________________ 
 
182. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Општинског већа, Привремени 
орган општине Врњачка Бања на 9. седници 
одржаној 16.10.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 700.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 9.07 Месна заједница 

Подунавци, функционална класификација 421, 
економске класификације 495 назив 
апропријације Издаци за нефинасијску имови-
ну у финансијском плану МЗ Подунавци, 
економска класификација 511-зграде и 
грађевински објекти. За наведени износ ума-
њиће се планирана позиција текуће резерве- 
пројекти  и увећати планирана апропријација 
495 Издаци за нефинасијску имовину  . 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева Месне заједнице Подунавци 
бр.400-1522/08 од 13.10.2008.год. упућеног  
Привременом  органу, за реализацију пројекта 
изградње канализације у 2 засеока ове Месне 
заједнице.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1522/08 од 16.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

     ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Зоран Сеизовић,с.р. 

_______________________________________ 
 
183.  

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Општинског већа, Привремени 
орган општине Врњачка Бања на 9. седници 
одржаној 16.10.2008.године, донео је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 270.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Основно 
образовање, функционална класификација 912, 
економске класификације 463 назив 
апропријације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти у финансијском плану ОШ 
''Попински борци'', економска класификација 
512- машине и опрема. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве- пројекти  и увећати планирана 
апропријација 463 - Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева ОШ ''Попински борци'' 
бр.400-1500/08 од 10.10.2008.год. упућеног  
Привременом  органу, за реализацију пројекта 
- набавка клавира за Музичку школу ''Стеван 
Мокрањац''- одељење у Врњачкој Бањи 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1500/08 од 16.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

                           ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Зоран Сеизовић,с.р. 

________________________________________ 
 
184. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Општинског већа, Привремени 

орган општине Врњачка Бања на 9. седници 
одржаној 16.10.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 927.885,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Основно 
образовање, функционална класификација 912, 
економске класификације 463 назив 
апропријације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве- пројекти  
и увећати планирана апропријација 463 - 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева Општинске управе општине 
Врњачка Бања бр.400-1516/08 од 
13.10.2008.год. упућеног  Привременом  
органу, за реализацију пројекта :''Нека деца 
буду увек наша садашњост,'' а који се односи 
на бесплатну ужину и екскурзију за треће и 
наредно рођено дете које похађа основну 
школу или припремни предшколски програм. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни органи за финансије локалне 
самоуправе и послове образовања. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1500/08 од 16.10.2008.године 

 
 
ПРЕДСЕДНИК 

                           ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Зоран Сеизовић,с.р. 

________________________________________ 
 
185. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
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лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08)  и чл.26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.12/08),  
решавајући о текућим и неодложним 
пословима из надлежности председника опш-
тине,  Привремени орган општине Врњачка 
Бања, на 9.. седници, одржаној  16.10.2008. 
године, донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
120.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05) Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економске класификације 4819 назив позиције 
Дотације осталим непрофитним институ-
цијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација 4819- Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине Врња-
чка Бања   бр.400-1523/08 од 13.10.2008.год. , 
на онову поднетог захтева Удружења грађана 
Покрет Рома из Врњачке Бање. 
 Одобрена средства уплатити на текући 
рачун 205-102357-22. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања.'' 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1523/08  од 16.10.2008.годи 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

      Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
186. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 

бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08)  и чл.26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.12/08),  
решавајући о текућим и неодложним послови-
ма из надлежности председника општине,  
Привремени орган општине Врњачка Бања, на 
9.. седници, одржаној  16.10.2008. године, 
донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
70.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05) Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економске класификације 4819 назив позиције 
Дотације осталим непрофитним институ-
цијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација 4819- Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине Врња-
чка Бања   бр.400-1528/08 од 14.10.2008.год. , 
на онову поднетог захтева Удружења Српско 
Норвешког друштва из Врњачке Бање. 
 Одобрена средства уплатити на текући 
рачун 330-24000753-57. 
3.  О реализацији овог решења стараће се на-
длежни орган за финансије локалне самоу-
праве. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања.'' 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1528/08  од 16.10.2008.године 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
 ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

      Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
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ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
 
187. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 
63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. Одлуке о 
другим изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 17/08), 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08) и чл.1. Одлуке о 
поверавању послова председнику Привре-
меног органа бр.020-70/08 од 13.8.2008.године, 
председник Привременог органа донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
100.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 7.02) Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економске класификације 48191 назив 
позиције Дотације спортским и омладинским 
организацијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација 48191- Дотације 
спортским и омладинским организацијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања, на основу предлога Одељења 
за финансије и буџет, а по поднетом захтеву 
шах клуба ''Гоч''  бр.400-1351/08 од 
3.10.2008.год.за реновирање клуба. 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1351/08 од 9.10.2008.године 

 
 

 
 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
           Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
188. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 
63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. Одлуке о 
другим изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 17/08), 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08) и чл.1. Одлуке о 
поверавању послова председнику Привре-
меног органа бр.020-70/08 од 13.8.2008.године, 
председник Привременог органа донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
10.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05) Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економске класификације 4819 назив позиције 
Дотације осталим непрофитним институ-
цијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација 4819- Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања, на основу предлога Одељења 
за заштиту животне средине и локални развој, 
а по поднетом захтеву Удружења дистро-
фичара из Краљева бр.400-1320/08 од 
30.9.2008.год.за реализацију ''Дечије недеље'' у 
циљу реинтеграције деце- чланова удружења 
оболеле од неуромишићне дистрофије. 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
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4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1320/08 од 8.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
189. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 
63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. Одлуке о 
другим изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 17/08), 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08) и чл.1. Одлуке о 
поверавању послова председнику 
Привременог органа бр.020-70/08 од 
13.8.2008.године, председник Привременог 
органа донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.05) Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економске класификације 4819 назив позиције 
Дотације осталим непрофитним 
институцијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација 4819- Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања, на основу предлога Одељења 
за заштиту животне средине и локални развој, 
а по поднетом захтеву Радио клуба ''Чајка'' 
бр.400-1269/08 од 23.9.2008.год.за рад секције 
чије су активности усмерене на обуку деце за 

рад на компјутерима и успостављање радио 
везе. 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1269/08 од 8.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
190. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 
63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. Одлуке о 
другим изменама и допунама Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 17/08), 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08) и чл.1. Одлуке о 
поверавању послова председнику 
Привременог органа бр.020-70/08 од 
13.8.2008.године, председник Привременог 
органа донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
150.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 9.01) Месна заједница 
Врњачка Бања, функционална класификација 
421, економске класификације 495 назив 
позиције Издаци за нефинансијску имовину. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
апропријација 495- Издаци за нефинансијску 
имовину. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
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Врњачка Бања, на основу поднетог захтева МЗ 
Врњачка Бања бр.400-1282/08 од 
25.9.2008.год.за израду пројектне докуме-
нтације за изградњу фискултурне сале ОШ 
''Попински борци'' истурено одељење у 
Пискавцу. 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1282/08 од 10.10.2008.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
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