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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 1 – ВРЊАЧКА БАЊА –   3.2.2011. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
1. 

Скупштина општине Врњачка Бања, на 
18. редовној седници одржаној 
31.1.2011.године, на основу чл. 2. став 1. тачка 
34. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник 
РС'', бр. 101/10), чл.3. Закона о подстицању 
грађевинске индустрије Републике Србије у 
условима економске кризе (''Сл. гласник РС'', 
бр. 45/10), чл. 5. Уредбе о начину предлагања 
пројеката чија је реализација у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике 
Србије и о праћењу динамике финансирања тих 
пројеката (''Сл. гласник РС''; бр. 50/10), 
Закључка Владе Републике Србије бр. 351-
8384/2010-1 од 12.11.2010. године, чл. 32. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', бр. 129/07), и чл. 36. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања, бр. 13/10-пречишћен текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 
о начину финансирања пројеката у складу са  
Законом о подстицању грађевинске индустрије 

Републике Србије 
 у условима економске кризе 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се уређују услови 
и начин финансирања пројеката у складу са 
Законом о подстицању грађевинске индустрије 
Републике Србије у условима економске кризе. 

 
Члан 2. 

Влада Републике Србије је донела 
Закључак бр. 351-8384/2010-1 од 12. новембра 
2010. године, којим је утврдила да пројекти:  
 - Фискултурна сала при ОШ „Бане 
Миленковић“ у Новом Селу, у износу од 
42.000.000,00 динара,  
         - Фискултурна сала у Вранешима  у 
износу од 13.000.000,00 динара и  
 - Пројекат Реконструкције дела 
централног парка у Врњачкој Бањи у износу од 
50.000.000,00 динара, чији је инвеститор 
Општина Врњачка Бања испуњавају услове за 
реализацију у складу са Законом о подстицању 
грађевинске индустрије Републике Србије у 

условима економске кризе („Сл. гласник РС“, 
бр. 45/2010). 

Укупна предрачунска вредност 
пројеката са ПДВ-ом износи 105.000.000,00 
динара. Општина Врњачка Бања, као наручи-
лац спроводи поступке у складу са Законом и 
Уредбом о критеријумима за одређивање 
понуђача који могу учествовати у реализацији 
пројеката прописаних Законом о подстицању 
грађевинске индустрије Републике Србије у 
условима економске кризе и периодично обаве-
штава Радну групу за утврђивање предлога 
пројеката чија је реализација у функцији 
подстицања грађевинске индустрије Републике 
Србије о динамици спровођења пројекта, а 
посебно ако у реализацији настану непредви-
ђене околности. 
 

Члан 3. 
 Реализација пројеката предвиђа обаве-
зно суфинансирање и то на следећи начин: 

Република Србија обезбеђује 10% 
учешћа од вредности пројеката са ПДВ-ом у 
буџету за 2011. годину што износи 
10.500.000,00 динара, од ког износа: 

- 4.200.000,00 динара за пројекат 
Фискултурна сала при ОШ Бане Миленковић у 
Новом Селу, 

-1.300.000,00 динара за пројекат 
Фискултурна сала у Вранешима и 

-5.000.000,00 динара за пројекат 
Реконструкције дела централног парка у 
Врњачкој Бањи. 

Општина Врњачка Бања обезбеђује 
10% учешћа од вредности пројеката са ПДВ-ом 
у буџету за 2011. годину што износи 
10.500.000,00 динара, од ког износа:  

-4.200.000,00 динара за пројекат 
Фискултурна сала при ОШ ''Бане Миленковић'' 
у Новом Селу, 

-1.300.000,00 динара за пројекат 
Фискултурна сала у Вранешима и 

-5.000.000,00 динара за пројекат 
Реконструкције дела централног парка у 
Врњачкој Бањи. 

Фонд за развој Републике Србије 
обезбеђује средства у висини од 80% вредности 
пројеката из кредита пословних банака, што за 
наведене пројекте износи 84.000.000,00 динара, 
од ког износа: 
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-33.600.000,00 динара за пројекат 
Фискултурна сала при ОШ Бане Миленковић у 
Новом Селу, 

-10.400.000,00 динара за пројекат 
Фискултурна сала у Вранешима и 

-40.000.000,00 динара за пројекат 
Реконструкције дела централног парка у 
Врњачкој Бањи. 

Средства обезбеђена из кредита посло-
вних банака отплаћују се од стране Републике 
Србије и Општине Врњачка Бања у односу 50% 
: 50%. Рочност кредита је 5 година са једном 
годином грејс периода и каматном стопом која 
је једнака референтној каматној стопи Народне 
банке Србије увећаној за 2,5%. 

 
Члан 4. 

Скупштина Општине Врњачка Бања је 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2011. годину (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 15/10), на апропријацији буџета под 
називом Средства за финансирање пројеката, 
ред.бр. 33. функц.класификација 400, конто 
500, обезбедила средства у износу од 
10.500.000,00 динара на име суфинансирања 
пројекта из члана 1. ове Одлуке, што предста-
вља 10% предрачунске вредности пројеката. 
 

Члан 5. 
Скупштина Општине Врњачка Бања 

прихвата обавезу суфинансирања дуга у 
периоду од 5 година, од дана повлачења 
средстава, односно у складу са чл. 5. Уредбе о 
начину предлагања пројеката чија је реализа-
ција у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије и о праћењу 
динамике финансирања тих пројеката и 
Закључком Владе Републике Србије бр. 351-
8384/2010-1 од 12.11.2010. године 
 

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

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Бр.400-1103/10 од 31.1.2011.године 

                        
ПРЕДСЕДНИК 

                                    

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. седници која је одржана 31.1.2011.године, 
на основу чл.50. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07), чл.67. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст)  и 
чл.68. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст) донела је  

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Петар Арсић,с.р. 

_________________________________________ 
 
2. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу члана 32. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129 /07),  чл.36. 

ст.1. тачка 1. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-
пречишћен текст), донела је  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 У чл.72. ставу 1. Пословника 
Скупштине  општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.13/10-шречишћен 
текст), број: ''9'', се мења у број: ''7''. 
 У чл.72. ставу 3. број: ''9'', се мења у 
број: ''10''. 
 

Члан 2. 
 У чл. 84. ставу 4. број:''9'', се мења у 
број: ''7''. 
 

Члан 3. 
У чл. 109. ставу 2. број:''9'', се мења у 

број: ''7''. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине  Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-13/11 од 31.1.2011.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
               Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
3.  

 
З А К Љ У Ч А К  

Констатује се да је Николи Јанковићу  
из Врњачке Бање престао мандат члана 
Општинског већа општине Врњачка Бања, пре 
истека времена на које је изабран, због 
подношења оставке, која је заведена у 
писарници Општинске управе под бр. 020-
10/11  од 31.1.2011.године. 
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 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-10/11  од 31.1.2011.године 
 
         ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
4.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. седници која је одржана 31.1.2011.године, 
на основу чл.50. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07), чл.67. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст)  и 
чл.68. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст) донела је  

 
         З А К Љ У Ч А К  
 
Констатује се да је Мирославу 

Чеперковићу  из Руђинаца престао мандат 
члана Општинског већа општине Врњачка 
Бања, пре истека времена на које је изабран, 
због подношења оставке, која је заведена у 
писарници Општинске управе под бр. 020-
11/11  од 31.1.2011.године. 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-11/11  од 31.1.2011.године 
      
            ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
          Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
5.  

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. седници која је одржана 31.1.2011.године, 
на основу чл.50. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07), чл.67. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст)  и 
чл.68. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст) донела је  

 
З А К Љ У Ч А К  

Констатује се да је Владимиру Радоса-
вљевићу  из Врњачке Бање престао мандат 
члана Општинског већа општине Врњачка 

Бања, пре истека времена на које је изабран, 
због подношења оставке, која је заведена у 
писарници Општинске управе под бр. 020-
12/11  од 31.1.2011.године. 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

         Број: 020-12/11  од 31.1.2011.године 
      
             ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
           Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
6. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. седници која је одржана 31.1.2011.године, 
по разматрању предлога за избор чланова 
Општинског већа општине Врњачка Бања, на 
основу записника о спроведеном тајном 
гласању број 013-2/11 од 31.1.2011.године, 
чл.45. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', број 129/07), чл.57. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст)  и 
чл.68.став 3. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

За чланове Општинског већа Општине 
Врњачка Бања,  бирају  се: 

1. Драган Петрушић из Грачаца, 
2. Верољуб Ђукић из Врњачке Бање и 
3. Саша Радисављевић из Врњачке Бање. 

 
Члан 2. 

  Мандат чланова Општинског већа 
траје  до истека мандата одборника Скупштине 
општине изабраних на редовним изборима. 
 

Члан 3. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-14/11  од 31.1.2011.године 
      
           ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
            Петар Арсић,с.р. 
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7. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Бањског 
савета Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Бањски савет Скупштине општине 
Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
-   Добривоје Љубичић 

 
2. за заменика председника 
- Верољуб Ваљаревић 
 
3. за чланове 
- Љубодраг  Ковић, 
- Јован Дербогосијан,  
- Весна Ђорђевић, 
- Снежана Милићевић 
- Драгиша Обрадовић, 
- Иван Јеринић и 
- Владимир Нешић. 
 

Члан 2. 
 Бањски савет  има надлежности 
утврђене чл.41. Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 020-15/11  од 31.1.2011.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
8. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за  
привреду и друштвене делатности Скупштине 

општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за привреду и друштвене 

делатности Скупштине општине Врњачка 
Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
- Славко Сеизовић 

 
2. за заменика председника 
- Иван Аџић 
 
3. за чланове 
- Ненад Гочанин, 
-  Милосав Пецић и 
- Иван Џатић. 
 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  
бр.13/10). 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''.. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-16/11  од 31.1.2011.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
9. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за  
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пољопривреду и село Скупштине општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за пољопривреду и село Ску-

штине општине Врњачка Бања, именују се: 
 
1. за председника: 
-  Ранко Пандрц 

 
2. за заменика председника 
-  Пера Јовановић 
 
3. за чланове 
- Радомир Иричанин, 
-  Драгиша Перковић, 
- Александра Дебељак, 
- Славиша Топаловић и 
- Мирослав Ђуровић. 
 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 020-17/11  од 31.1.2011.године 

 
                    ПРЕДСЕДНИК 
         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
10. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за  

омладину и спорт Скупштине општине 
Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за омладину и спорт Ску-
штине општине Врњачка Бања, именују се: 

 

1. за председника: 
-  Радоје Симић 

 
2. за заменика председника 
-  Живота Смиљанић, 
 
3. за чланове 
- Предраг Гроздановић 
-  Душан Милићевић и 
- Стеван Драшковић. 
 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 020-18/11  од 31.1.2011.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
11. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за 

рад и социјалну политику и родну 
равноправност Скупштине општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за рад и социјалну политику и 

родну равноправност Скупштине општине 
Врњачка Бања, именују се: 

 
1 за председника: 
-  Даница Гочанин 

 
2. за заменика председника 
- Мирољуб Бугариновић 
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3. за чланове 
- Милан Лазовић, 
- др  Предраг Џамић и 
- др Весна Малићанин. 
 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.13/10). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 020-19/11  од 31.1.2011.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
12. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за  
безбедност Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за безбедност Скупштине 
општине Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
-  Петар Арсић 

 
2. за заменика председника 
-  Мирко Смиљанић 
 
3. за чланове 
- Драшко Вучић, 
-  Данијел Жерађанин, 
- Светлана Јанковић-Митевски, 
- др Зоран Чеперковић, 
- Дане Станојчић, 
- Марко Предолац и 
- Драган Јанићијевић. 
 

 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.13/10). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 020-20/11  од 31.1.2011.године 

 
                    ПРЕДСЕДНИК 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
13. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за  

удружења, савезе и сарадњу са верским 
заједницама  Скупштине општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за  удружења, савезе и 

сарадњу са верским заједницама Скупштине 
општине Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
-  Зоран Милићевић 

 
2. за заменика председника 
-  Станиша Жерађанин  
 
3. за чланове 
- Иванка Милошевић, 
-  Игор Матић и  
- Мирослав Веселиновић. 

 
Члан 2. 

 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.13/10). 
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Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 020-21/11  од 31.1.2011.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
14. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за 

административно-мандатна питања и 
нормативна акта  Скупштине општине 

Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
У Одбор за  административно-мандатна 

питања и нормативна акта Скупштине општине 
Врњачка Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
-  Родољуб Џамић 

 
2. за заменика председника 
-  Саша Миодраговић 
 
3. за чланове 
- Радмила Вулетић, 
-  Божилов Љубинка,  
- Никола Динић, 
- Снежана Вујашанин и 
- Љиљана Радаковић. 
 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.13/10). 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-22/11  од 31.1.2011.године 

 
   ПРЕДСЕДНИК 
                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
15. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.36. Закона о 
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр. 
129/07), чл.41. и 42. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст) и чл. 40. и 41. 
Пословника Скупштине општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Одбора за 
сарадњу са територијалним заједницама и 

јединицама локалне самоуправе других држава 
Скупштине општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У Одбор за  сарадњу са територијалним 
заједницама и јединицама локалне самоуправе 
других држава Скупштине општине Врњачка 
Бања, именују се: 

 
1. за председника: 
-  Зоран Лукић 

 
2. за заменика председника 
-  Александар Лазаревић 
 
3. за чланове 
- Данијела Кристивојевић 
-  Драгославка Митровић и 
- Мирослав Чеперковић. 
 

Члан 2. 
 Овај Одбор  има надлежности утврђене 
чл.41. Пословника Скупштине општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10). 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
        Број: 020-23/11  од 31.1.2011.године 
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
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16. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој  18. редовној седници одржаној дана  
31.1.2011.године, на основу чл.13. Одлуке о 
оснивању Установе Народна библиотека 
''Др.Душан Радић'' у Врњачкој Бањи (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 3/10-пречишћен 
текст) и чл.36. ст.1.тачка 11.Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.  13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ДР ДУШАН 

РАДИЋ” ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
 Именује се Огњан Топаловић из 
Врњачке Бање, за директора установе Народна 
библиотека ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања, 
на период од 4 године. 

Директор ће ову функцију обављати у 
сталном радном односу. 
 

II. 
На именовање  диркетора,  сагласност 

је дао  управник  Народне библиотеке ''Стефан 
Првовенчани'' Краљево, актом бр.572 од 
24.11.2010.године, сходно чл.28.Закона о 
библиотечкој делатности (''Сл.гласник РС'', 
бр.34/94). 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњчка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број:020-144/10  од  31.1.2011.године 
     
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
17. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр. 129/07), чл. 9. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације Врњачка Бања – 
пречишћен текст (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 6/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  директора Туристичке 

организације Врњачка Бања  
 

I. 
Разрешава се Дане Станојчић, 

дужности  директора Туристичке организације 
Врњачка Бања, на лични захтев. 

 
II. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-9/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
18. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл. 9. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације Врњачка Бања – 
пречишћен текст (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 6/07)  и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Туристичке 

организације Врњачка Бања  
 

I. 
Именује се Никица Пантовић, 

дипл.туризмолог из Врњачке Бање за дире-
ктора  Туристичке организације Врњачка Бања, 
на период од 4 године. 
 Директор ће ову функцију обављати у 
сталном радном односу. 

   
II. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-40/11  од 31.1.2011.године. 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
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19. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу  чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.14.ст.1. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 
107/05), чл.11. Одлуке о организацији и раду 
Јавног предузећа за обављање комуналних 
делатности "Бели Извор" ("Сл.лист општине 
Краљево",број 27/04)  и  чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  директора ЈП за обављање 

комуналних  
 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

Разрешава се Горан Шиљић, дужности  
директора  Јавног предузећа за обављање 
комуналних  делатности "Бели Извор" Врњачка 
Бања, на лични захтев. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-8/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                   Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
20. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу  чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.14.ст.1. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 
107/05), чл.11. Одлуке о организацији и раду 
Јавног предузећа за обављање комуналних 
делатности "Бели Извор" ("Сл.лист општине 
Краљево", број 27/04)  и  чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈП за обављање 

комуналних  

 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 
 

Члан 1. 
Именује се Живота Негојевић, 

дипл.грађ.инг. из Новог Села за директора  
Јавног предузећа за обављање комуналних  
делатности "Бели Извор"  Врњачка Бања, на 
период од 4 године. 
 Директор ће ову функцију обављати у 
сталном радном односу. 
 

Члан 2. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
         Број: 020-41/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
21. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.18. Одлуке о оснивању Установе 
Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника 

Управног одбора  Народне библиотеке ''Др 
Душан Радић'' Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешава се Наташа Борисављевић  
дужности председника  у  Управном одбору  
Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 
Врњачка Бања, на лични захтев. 

II. 
Именује се Мирјана Миладинов за 

председника  Управног одбора Народне 
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
       Број: 020-111/10  од 31.1.2011.године 



 Страна 10     -   Број  1.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     3.2.2011. године 
  

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
22. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.21. Одлуке о оснивању Установе 
Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 3/10-пречишћен текст) и чл.36.став 
1. тачка 11. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-
пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању члана  Надзорног  

одбора  Народне библиотеке ''Др Душан Радић'' 
Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешава се Милутин Кљајић  
дужности члана  у  Надзорном одбору  Народне 
библиотеке ''Др Душан Радић'' Врњачка Бања. 

 
II. 

Именује се Иван Миљаковић за члана  
Надзорног одбора Народне библиотеке ''Др 
Душан Радић'' Врњачка Бања. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-26/11  од 31.1.2011.године 
     
                ПРЕДСЕДНИК 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
       Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
23. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07),  чл.14. Одлуке о оснивању Установе 
Културни центар Врњачка Бања ("Сл.лист 
општине Врњачка Бања", број 3/10-пречишћен 
текст), и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  чланова 
Управног одбора  Културног центра  Врњачка 

Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору  Културног центра Врњачка 
Бања, и то: 

1. Милош Вукомановић, на лични 
захтев и 

2. Зорица Романов. 
 

II. 
Именују се за чланове Управног одбора 

Културног центра Врњачка Бања, и то: 
Испред оснивача 
1. Сања Јеротијевић и 
2. Тони Пердић. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-5/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Петар Арсић,ср. 
_________________________________________ 
 
24. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07),  чл.17. Одлуке о оснивању Установе 
Културни центар Врњачка Бања ("Сл.лист 
општине Врњачка Бања", број 3/10-пречишћен 
текст), и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  члана 

Надзорног одбора  Културног центра  Врњачка 
Бања 

 
I. 

Разрешава  се Јелена Максимовић, 
дужности члана  у  Надзорном одбору  Култу-
рног центра Врњачка Бања.  
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II. 
Именује се Виолета Јанковић за члана 

Надзорног одбора Културног центра Врњачка 
Бања. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-30/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
25. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл. 20. Закона о јавним службама 
(''Сл.гласник РС'' бр.42/91 и 71/94), чл. 137. 
Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник 
РС'' бр.107/05),  чл.10. и 14. Одлуке о преузи-
мању оснивачких права над Домом здравља 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.8/06 и 5/07) и  чл. 36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању члана  
Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 

Џамић'' Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешава  се Драган Ћурчић дужности 

члана Управног одбора Дома здравља ''Др 
Никола Џамић'' Врњачка Бања. 
 

II. 
Именује се Јелица Спасојевић за члана 

Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 
Џамић'' Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-37/11  од 31.1.2011.године 
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 

26. 
Скупштина општине Врњачка Бања на 

18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07),  чл.9. Одлуке о оснивању Фонда за 
солидарну стамбену изградњу општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.4/00 и 9/00) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  чланова  
Управног одбора Фонда за солидарну 

стамбену изградњу општине Врњачка Бања  
 

I. 
 Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања, 
испред оснивача,  и то: 

1. Јефтимије Чеперковић и   
2.  Славиша Бановић. 

 
II. 

 У Управни одбор Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка Бања, 
именује се: 

Испред оснивача: 
1. Драган Богдановић и  
2. Тамара Стаменковић. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
      Број: 020-39/11  од 31.1.2011.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
27. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.12. Одлуке 
о оснивању ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен 
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текст и 2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  председника и 

члана  
Управног одбора ЈП Дирекције за планирање 

и изградњу општине Врњачка Бања 
 

I. 
 Разрешавају  се дужности  у  Управном 

одбору ЈП Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања,  и то: 

1. Драган Пећанац,  председник и  
2. Драган Стојковић, члан. 
 

II. 
 У Управни одбор ЈП Дирекције за 

планирање и изградњу општине Врњачка Бања, 
именује се: 

Испред оснивача: 
1. Славољуб Рачић, председник и 
2. Драган Говедарица, члан. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-27/11  од 31.1.2011.године 
 
              ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
28. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.13. Одлуке 
о оснивању ЈП Дирекције за планирање и 
изградњу општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 4/06-пречишћен 
текст и 2/07) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника  

Надзорног  одбора ЈП Дирекције за 
планирање и изградњу општине Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешава  се Момчило Петровић  

дужности председника у Надзорном  одбору ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања. 
 

II. 
Именује се Бојан Дербогосијан за 

председника  Надзорног  одбора ЈП Дирекције 
за планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-28/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
29. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.8. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања 
("Сл.лист општине Краљево",број 27/04 и ''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 9/06, 2/10 и 
12/10) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  члана 
Управног одбора Јавног предузећа за 

газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешава  се Радован Вукомановић 
дужности члана у  Управном одбору ЈП за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања.   
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II. 
Именује се Јован Јанковић за члана  

Управног одбора ЈП за газдовање заштитним 
шумама ''Борјак'' Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-31/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
_______________________________________ 
 
30. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса 
("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 
108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.13. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања 
("Сл.лист општине Краљево", број 27/04 и ''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 9/06, 2/10 и 
12/10) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  председника 

Надзорног  одбора Јавног предузећа за 
газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 

Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешава се Небојша Драгањац  

дужности председника  у Надзорном одбору ЈП 
за газдовање заштитним шумама ''Борјак'' 
Врњачка Бања. 

 
II. 

Именује се Момчило Петровић, за 
председника Надзорног одбора ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-32/11  од 31.1.2011.године 

      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
31. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.9. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања 
("Сл.лист општине Краљево",број 12/91, 9/97, 
15/98 и 8/99) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  чланова  
Управног одбора Центра за социјални рад 

општине Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешавају  се дужности чланова  у  

Управном одбору Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања и то: 

1. Данијела Кристивојевић и  
2. Данијела  Влајковић. 

 
II. 

У Управни одбор Центра за социјални 
рад општине Врњачка Бања, именују се 
чланови: 

Испред оснивача: 
1. Ивана Петровић и 
2. Сања Топаловић. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-35/11  од 31.1.2011.године 
 
             ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Петар Арсић,с.р.  
_________________________________________ 
 
32. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.10. Одлуке о оснивању Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања 
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("Сл.лист општине Краљево",број 12/91, 9/97, 
15/98 и 8/99) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању  члана 

Надзорног  одбора Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешава  се Милан Миодраговић 
дужности члана  у Надзорном одбору Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања. 
 

II. 
Именује се Драгана Јанковић за члана  

Надзорног  одбора Центра за социјални рад 
општине Врњачка Бања. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-36/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
33. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана 
31.1.2011.године, на основу чл. 32.ст.1.тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.11. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 6/07-
пречишћен текст) и чл.36.став 1. тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  и именовању председника и 

члана Управног одбора Установе Туристичка 
организација Врњачка Бања 

 
I. 

 Разрешавају  се дужности у Управном 
одбору установе Туристичка организација 
Врњачка Бања,  и то: 

1. Иван Трифуновић, председник и 
2. Љубодраг Ивановић, члан. 

 

II. 
 У Управни одбор Туристичке 

организације Врњачка Бања, именују се: 
 Испред оснивача: 

1. Милан Милкић, председник и  
2. Никола Милојевић, члан. 
 

III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
"Службеном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 Број: 020-33/11  од 31.1.2011.године 
      
                    ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
34. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. седници одржаној 31.1.2011.године,  на 
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл. 54. 
став 2. Закона о основима система образовања 
и васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09),  
чл.13.Одлуке о оснивању Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхрану 
деце "Радост"Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Краљево", бр. 8/92 и 24/04) и чл.36. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  члана Управног 
одбора Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце "Радост" Врњачка 

Бања 
 

I. 
 Разрешава  се   Љиљана Бонџић, 
дужности члана Управног одбора Установе за 
предшколско образовање, васпитање и исхрану 
деце  “Радост”  Врњачка Бања, као представник 
локалне самоуправе, на лични захтев.  
 

II. 
 Именује се Драгана Ђорђевић за члана  
Управног  одбора Установе за предшколско 
образовање, васпитање и исхрану деце  
“Радост”  Врњачка Бања, као представник 
локалне самоуправе. 
 

III. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења а објавиће се у 
“Сл.листу општине Врњачка Бања”. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-109/10  од 31.1.2011.године 
      
                      ПРЕДСЕДНИК 
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                    Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
35. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
18. редовној седници одржаној дана                                                                                 
31.1.2011.године, на основу чл.32.став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник 
РС бр. 129/07), чл.12. и 16. Одлуке о оснивању  
Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.6/07) и 
чл.36.став 1. тачка 11. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр. 13/10-пречишћен текст), донела је  

                                У 2011. ГОДИНИ 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању   члана  Управног 
одбора  

Установе ''Спортски центар'' Врњачка Бања  
 

I. 
Разрешавa се Зоран Прибаковић  

дужности члана Управног одбора Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања. 
 

II. 
Именује се Мирко Мијаиловић за члана 

Управног одбора Установе ''Спортски центар'' 
Врњачка Бања. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 020-38/11  од 31.1.2011.године 
 
 
   ПРЕДСЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Петар Арсић,с.р. 
_________________________________________ 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
36. 

Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 52. седници одржаној 
20.01.2011.године, на основу чл.20. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
бр.129/07), чл. 13. став 1.тачка 4. Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2011.г. (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10) и чл. 
59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр.1/09,13/09, 13/10), 
донело је 

 
ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА 
ПРИПЛОДНИХ ЖИВОТИЊА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују услови 
и начин коришћења средстава за регресирање  
осемењавања приплодних животињa, на подру-
чју општине Врњачка Бања у 2011. години. 

 
Члан 2. 

Право на коришћење средстава за 
регресирање вештачког осемењавања припло-
дних животиња имају физичка лица – носиоци 
пољопривредних газдинстава са територије 
општине Врњачка Бања којa су уписана у Реги-
стар пољопривредних газдинстава у складу са 
Уредбом о регистру пољопривредних газдин-
става («Сл. гласник РС», број 45/04, 139/04 и 
71/05, 113/07,9/08). 

 
Члан 3. 

Носиоци пољопривредних газдинстава 
из члана 2. ове Одлуке имају право на средства 
за регресирање првог годишњег осемењавања 
приплодних животиња  у 2011. години и то:  
• приплодних крава у узносу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице која 
је обавила вештачко осемењавање, а који је 
издат у периоду од 01.01.2011.године до 
15.12.2011. године, 
• приплодних свиња у износу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице која 
је обавила вештачко осемењавање, а који је 
издат у периоду од 01.01.2011. године. до 
15.12.2011. године. 

Члан 4. 
Носиоци пољопривредних газдинстава 

из члана 2. ове Одлуке који из објективних 
разлога нису благовремено поднели захтев за 
остваривање права на средства за регресирање 
првог годишњег осемењавања приплодних 
животиња у 2010. години по основу Одлуке о 
условима и начину коришћења средстава за 
регресирање вештачког осемењавања припло-
дних животиња у 2010. години („Сл. лист 
општине Врњачка Бања, бр. 6/10), имају право 
на средства за регресирање првог годишњег 
осемењавања приплодних животиња у 2010. 
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години  под условом да захтев за остваривање 
овог права поднесу до 15.02.2011. године и то:  
• приплодних крава у узносу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице која 
је обавила вештачко осемењавање, а који је 
издат у периоду од 01.01.2010.године до 
31.12.2010. године, 
• приплодних свиња у износу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице која 
је обавила вештачко осемењавање, а који је 
издат у периоду од 01.01.2010. године. до 
31.12.2010. године. 
 

Члан 5. 
Право на коришћење средстава из 

члана 1. ове Одлуке имају носиоци пољопри-
вредног газдинства – физичка лица под услов-
ом да је вештачко осемењавање приплодних 
животиња обављено од стране овлашћене 
ветеринарске амбуланте регистроване на тери-
торији Републике Србије за обављање послова 
из надлежности ветеринарске делатности. 

 
Члан 6. 

Захтев за коришћење средстава за 
вештачко осемењавање подноси се Одељењу за 
заштиту животне средине и локални развој 
Општинске управе општине Врњачка Бања до 
15.децембра 2011.године на прописаном 
обрасцу надлежног Одељења. Захтев из става 1. 
овог члана садржи следеће податке: 
1. датум подношења захтева, 
2. име и презиме, адресу становања, 
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
физичког лица – носиоца пољопривредног 
газдинства, 
3. број пољопривредног газдинства (БПГ). 
Уз захтев из става 2. овог члана подносилац 
захтева подноси: 
1. фотокопију рачуна овлашћене ветеринарске 
станице, 
2. фотокопију потврде о регистрацији 
пољопривредног газдинства 
3. копију банкарске картице са бројем 
наменског рачуна пољопривредног газдинства. 

 
Члан 7. 

Надлежне организационе јединице 
Општинске управе утврђују тачност података, 
врше обрачун средстава за регресирање и 
испостављају налог за  пренос средстава за 
вештачко осемењавање на наменски рачун 
газдинства код пословне банке. 
 

Члан 8. 
О спровођељу ове Одлуке стараће се 

Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој и Одељење за финансије и 

буџет Општинске управе општине Врњачка 
Бања. 
 

Члан 9. 
Одељење за заштиту животне средине и 

локални развој Општинске управе општине 
Врњачка Бања најмање једанпут годишње 
подноси извештај о реализацији ове Одлуке 
извршном органу општине Врњачка Бања. 

 
Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број: 400-89/11 од 20.01.2011. године 

 
    ПРЕДСЕДНИК    

       OПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зоран Сеизовић, с.р. 

_________________________________________ 
 
37. 

Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 52. седници одржаној 
20.01.2011.године, на основу чл.20. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
бр.129/07), чл. 13. став 1.тачка 4. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011.г. (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10) и чл. 
59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр.1/09,13/09, 13/10), 
донело је 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, УСЕВА, 

ПЛОДОВА И ОПРЕМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ГАЗДИНСТВА У 2011. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују услови 
и начин коришћења средстава за регресирање 
осигурања животиња, усева, плодова и опреме 
пољопривредних газдинстава у 2011. години (у 
даљем тексту: средства за осигурање) на 
подручју општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Право на коришћење средстава за 
регресирање осигурања имају физичка лица – 
носиоци пољопривредних газдинстава са 
територије општине Врњачка Бања која су 
уписана у Регистар пољопривредних газдин-
става у складу са Уредбом о регистру пољопри-
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вредних газдинстава (''Сл. гласник РС'', број 
45/04, 139/04 и 71/05, 113/07, 9/08). 

 
Члан 3. 

Носиоци пољопривредних газдинстава 
из члана 2. ове Одлуке имају право на средства 
за осигурање и то: 
• у износу од 30% од висине премије осигурања 
животиња, без урачунатог пореза на додату 
вредност (ПДВ), 
• у износу од 40% од висине премије осигурања 
за осигурање опреме пољопривредних 
газдинстава, без урачунатог пореза на додатну 
вредност (ПДВ) 
• у износу од 50% од висине премије осигурања 
усева и плодова, без урачунатог пореза на 
додатну вредност (ПДВ). 
 

Члан 4. 
Право на коришћење средстава за 

осигурање из става 1. овог члана имају носиоци 
пољопривредног газдинства – физичка лица 
под условом да су код друштва за осигурање 
које има дозволу надлежног органа за обавља-
ње делатности осигурања осигурали: 
1. животиње од ризика који су прописани 
условима осигуравајућих друштава, 
2. опрему пољопривредног газдинства од ризи-
ка који су прописани условима осигуравајућих 
друштава, 
3. усеве и плодове од ризика умањења приноса. 

 
Члан 5. 

Захтев за коришћење средстава 
осигурања подноси се Одељењу за заштиту 
животне средине и локални развој Општинске 
управе општине Врњачка Бања до 15. децембра 
2011. године на прописаном обрасцу од стране 
Одељења. Уз захтев из става 1. овог члана 
подносилац захтева подноси: 
1. Оверену фотокопију полисе осигурања 
издату од стране друштва за осигирање код 
кога је осигурање извршено, 
2. Потврду о извршеном плаћању укупне 
премије осигурања, 
3. Потврду о регистрацији пољопривредног 
газдинства или легитимацију  пољопривредног 
газдинства (оверену фотокопију), 
4.Копију броја наменског рачуна 
пољопривредног газдинства. 

 
Члан 6. 

Надлежне организационе јединице 
Општинске управе утврђују тачност података, 
врше обрачун средстава за регресирање и 
испостављају налог за  пренос средстава на 
наменски рачун газдинства код пословне банке. 

 
 

Члан 7. 
О спровођељу ове Одлуке стараће се 

Одељење за заштиту животне средине и лока-
лни развој и Одељење за финансије, буџет и 
јавна плаћања. 

 
Члан 8. 

Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој Општинске управе општине 
Врњачка Бања најмање једанпут годишње 
подноси извештај о реализацији ове Одлуке 
извршном органу општине Врњачка Бања. 

 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
                           
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
         Број: 400-88/11 од 20.01.2011.године 

                                                              
ПРЕДСЕДНИК    

       OПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Зоран Сеизовић, с.р. 

_________________________________________ 
 
38. 
       Општинско веће општине Врњачка Бања на 
52.седници одржаној 20.1.2011.године на 
предлог Одељења за заштиту животне средине 
и лока-лни развој-надлежног за послове 
саобраћајана основу члана 7., 36. и члана 44.б. 
Закона о превозу у друмском саобраћају 
(''Сл.гласник РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 
62/06), члана 5. Одлуке о ауто-такси превозу 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.11/10), 
члана 56. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', број 13/10-
пречишћен текст), донело је,  
 

П Р О Г Р А М  
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2011.ГОДИНУ  

 
    1. Овим Програмом у скаду са законом и 
одлукама Општине планирају се потребе за 
ауто-такси превозом у 2011.години.  
    Овај Програм доноси се у складу са 
саобраћајно-техничким условима којима 
седефинише оптимално организовање такси 
пре-воза, и истим се утврђује број такси возила, 
број такси возача као и број такси стајалишта 
на територији општине Врњачка Бања за 
2011.годину.  
     2. Имајући у виду потребе за ауто-такси 
превозом на територији општине Врњачка 
Бања за 2010.годину, а у циљу задовољења 
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потреба корисника за овом врстом превоза, 
одређује се 60 такси возила за потребе оба-
вљања ауто-такси превоза путника и ствари на 
територији општине Врњачка Бања.  
     3. У односу на утврђени број такси возила 
која ће бити ангажована на територији опш-
тине Врњачка Бања у 2011.години, одређују се 
такси стајалишта на територији општине 
Врњачка Бања и то на следећим локацијама:  
    3.1.асфалтни коловоз приступне саобр-
аћајнице према пешачком улазу Аутобуске 
станице АТП “Морава“ а.д. Врњачка Бања, за 
подужно паркирање – 10 такси возила  
    3.2. паркинг површина на углу Улица Моше 
Пијаде и Слатински венац (мало Језеро), 
управно паркирање – 10 такси возила  
    3.3. паркинг површина у Улици 
пролетерских бригада, преко пута хотела 
„Фонтана“ (правац од пешачког уласка на 
променаду односно од киоска према хотелу 
„Железничар“), за управно паркирање – 5 
такси возила  
    3.4. паркинг простор у Крушевачкој улици 
испод тржног центра “Робна кућа бочно од 
објекта „Путник“, за управно и подужно 
паркирање – 15 такси возила.  
    3.5.паркинг површина на углу Улица 
Велибора Марковића и Боре Васиљевића 
(насеље Дубрава), управно паркирање – 5 
такси возила  
    3.6.паркинг површина на Железничкој 
станици „Врњци“, управно паркирање – 3 
такси возила  
    3.7.паркинг површина у Олимпијској улици 
(уз ограду игралишта „Рај“) подужно 
паркирање – 3 такси возила.  
    3.8. паркинг површина у Врњачкој улици 
преко пута ресторана „Снежник“ (улазак на 
пешачку стазу), подужно паркирање – 2 такси 
возила  
    3.9.Асфалтни коловоз Краљевачке улице код 
Дома здравља “Др Никола Џамић“ (на делу од 
киоска ка уласку у Дом здравља) уместо 
паркинг места за возила лица са посебним 
потребама, за подужно паркирање – 2 такси 
возила  
    4 . У односу на утврђени број такси возила у 
циљу задовољења потреба корисника за овом 
врстом превоза одређује се број такси возача и 
то минимум 60 такси возача, односно такси 
превозници (правна лица и предузетници) у 
обавези су да по сваком такси возилу имају 
најмање по једног пријављеног такси возача 
који испуњава услове прописане Одлуком о 
ауто-такси превозу („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.11/10). 
     5. За коришћење такси стајалишта под 
редним бројем 3.1, 3.3, и 3.4, даје се предност 

возилима чији возачи познају најмање по један 
страни језик-превасходно енглески.  
    6. Заинтересована лица за обављање такси 
превоза (правна лица и предузетници) дужни 
су да захтев за издавање акта којим се одобрава 
обављање делатности такси превоза поднесу 
органу Општинске управе надлежном за 
послове саобраћаја најкасније са даном истека 
Потврде о погодности моторног возила за 
обављање ауто-такси превоза за перетходни 
период (за лица која се већ баве такси прево-
зом), односно најкасније до 01.03.2011.године.  
      7.Испитивање погодности моторног возила 
за такси превоз вршиће Комисија за испити-
вање погодности такси возила, у скаду са 
Правилником о испитивању погодности такси 
возила, на основу чега ће сачинити извештај 
(записник) са примедбама и запажањима о 
вршеном испитивању. На основу извештаја 
(записника) комисије орган Општинске управе 
надлежан за послове саобраћаја вршиће 
издавање Потврде о погодности возила за 
обављање такси превоза.  
        8. Издавање такси исправа и ознака орган 
Општинске управе надлежан за послове 
саобраћаја вршиће по редоследу подношења 
захтева, с тим што се при издавању такси исп-
рава и ознака предност даје такси превозни-
цима (правним лицима и предузетницима), који 
су у претходном периоду обављали такси 
превоз, а који су поштовали одредбе Одлуке о 
ауто-такси превозу („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.11/10).  
         Доказ о поштовању одредби Одлуке о 
ауто-такси превозу („Сл.лист општине Врња-
чка Бања“, бр.11/10) из претходног става, орган 
Општинске управе надлежан за послове 
саобраћаја прибавиће од Одељења за инспе-
кцијске послове општине Врњачка Бања и 
Полициске станице Врњачка Бања.  
         Овај Програм ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“, а примењује се од 
01.01.2011.године.  
 
ОПШТИСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број: 344-22/11 од 20.01.2011.године  

                                               
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                       Зоран Сеизовић,с.р.  
________________________________________ 
39. 
          Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 52. редовној седници одржаној дана 
20.01.2011.године, на основу чл.13. став 4. 
Одлуке о социјалној заштити општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
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Бања'', бр. 9/06) и чл. 59. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/10 – пречишћен текст) и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 7/09), донело је     

 
З А К Љ У Ч А К 

о висини учешћа корисника и сродника у 
трошковима услуга помоћи у кући за 

2011.годину 
 
         У складу са чл. 15. Правилника о 
мерилима, критеријумима и ближим условима 
за учешће корисника и сродника обавезних на 
издржавање у трошковима помоћи у кући 
бр.9-389/07 од 24.07.2007.године, на који је 
дата сагласност председника општине 
закључком бр.9-389/07 од 29.01.2008.године, 
утврђује се висина учешћа корисника и 
сродника у трошковима услуга помоћи у кући 
за 2011.годину, на следећи начин: 
1. Приходи по члану домаћинства од 2.500 до 
4.000 динара, учешћем од 800 динара, 
2. Приходи по члану домаћинства од 4.000 до 
5.000 динара, учешћем од 1.000 динара, 
3. Приходи по члану домаћинства од 5.000 до 
7.500 динара, учешћем од 1.500 динара, 
4. Приходи по члану домаћинства од 7.500 до 
10.000 динара, учешћем од 1.800 динара, 
5. Приходи по члану домаћинства од 10.000 до 
12.500 динара, учешћем од 2.000 динара, 
6. Приходи по члану домаћинства преко 12.500 
динара, учешћем од 2.500 динара, 
            Изузетно, за једночлана домаћинства, 
цензус-приход из тачака 1. до 6. предходног 
става, увећава се за 25 %. 
            У домаћинствима у којима су 2 члана 
домаћинства корисници права помоћи у кући, 
партиципација се утврђује тако што се износ 
утврђене партиципације за једног члана увећава 
за половину те партиципације. 
              За лица која немају сопствених 
прихода, или су им примања мања од 2.500 
динара месечно, а имају законске обвезнике 
издржавања, учешће сродника у трошковима 
помоћи у кући утврђује се у износу од 10 % од 
износа који би кориснику припадао применом 
Правилника о учешћу сродника у издржавању 
корисника права у социјалној заштити 
(„Сл.гласник РС“, бр.36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 
61/01, 99/04, 100/04 и 10/06). 
            На овај начин, учешће корисника 
односно сродника у трошковима помоћи у 
кући остаје на истом нивоу као у 2010.години. 
             Овај закључак  објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

    Број: 9-24/11 од  20.01.2011. год. 
                                                                                          
   ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                           Зоран Сеизовић, с.р. 

________________________________________ 
 
40. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 52. седници одржаној 
дана 20.1.2011.год., на основу чл.14. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.15/10), чл.59. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.13/10- пречишћен 
текст), и чл.33. Пословника о раду Општинског 
Већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09), донело је  
                             

Р Е Ш Е Њ Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

 1. ОДОБРАВА се коришћење срестава из 
буџета општине Врњачка Бања за 2011.годину, 
раздео 1.16.Средства за финансирање пројека-
та, функционална класификација 400, еконо-
мска класификација 500 – назив позиције Изда-
ци за нефинансијску имовину у износу од 
7.842.004,18 динара, за финансирање учешћа 
Општине  у реализацији пројекта НИП-а Изгра-
дња фискултурне сале у ОШ ''Младост'' у Врњ-
цима у складу са уговором бр.110-220/10 од 
1512.2010.год.о извођењу радова закљученим 
измађу Републике Србије – Министарство 
омладине и спорта, Општине Врњачка Бања  и 
Групе извођача – Ратко Митровић Construction 
доо Чачак и Предузећа за инжењеринг и 
промет ''Интерклима'' д.о.о. Врњачка Бања.  
 2. Реализација пројекта евидентира се на 
апропријацији из тачке 1.овог Решења а пренос 
средстава се врши по основу уговора из тачке 
1.овог Решења .  
3. По окончању пројекта надлежни орган 
доноси посебну одлуку о својинским  правима 
на објекту. 
4. О реализацији овог решења стара се  
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове финансија  
 5. Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
              Број: 400- 60/11  од  20.1.2011. године  
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ПРЕДСЕДНИК                  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

   

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 52. седници одржаној 
дана 20.1.2011.год., на основу чл.4.ст.1.и 2. и 

чл.5. Уредбе о начину предлагања пројеката 
чија је реализација у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије и о 
праћењу динамике финансирања тих пројеката 
(''Сл. гласник РС'', бр. 50/10), Закључка Владе 
Републикле Србије бр. 351-8384/2010-1 од 
12.11.2010. године, чл.14. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.15/10),чл.59. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10- пречишћен текст), и 
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
донело је  

        Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
41. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 52. седници одржаној 
дана 20.1.2011.год., на основу чл.14. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.15/10),чл.59. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.13/10- пречишћен 
текст), и чл.33. Пословника о раду Општинског 
Већа (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09), донело је  
                             

Р Е Ш Е Њ Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

 1. ОДОБРАВА се коришћење срестава из 
буџета општине Врњачка Бања за 2011.годину, 
раздео 1.16.Средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 400, 
економска класификација 500 – назив позиције 
Издаци за нефинансијску имовину у износу од 
9.000.000,00  динара, за финансирање изградње 
фискултурне сале у ОШ „Попински борци“ 
Врњачка Бања – школска зграда у насељу 
„Пискавац“ у Врњачкој Бањи.  
2. Реализација пројекта евидентира се на 
апропријацији из тачке 1.овог Решења а пренос 
средстава се врши по основу уговора  који се 
закључује између Општине и инвеститора 
Месне заједнице Врњачка Бања.  
3. По окончању пројекта надлежни орган 
доноси посебну одлуку о својинским  правима 
на објекту. 
4. О реализацији овог решења стара се  
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове финансија  
5. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400- 127/11  од  20.1.2011. године  

   
ПРЕДСЕДНИК   
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                     5. Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

         Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
42. 

                             
Р Е Ш Е Њ Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 
1.ОДОБРАВА се коришћење срестава из 
буџета општине Врњачка Бања за 2011.годину, 
раздео 1.16.Средства за финансирање проје-
ката, функционална класификација 400, 
економска класификација 500 – назив позиције 
Издаци за нефинансијску имовину у износу од 
10.500.000,00 динара, за финансирање 10% 
учешћа од вредности пројеката са ПДВ-ом од 
стране Општине и то појединачно за следеће 
пројекте:                
- 4.200.000,00 динара за пројекат Фискултурна 
сала при ОШ Бане Миленковић у Новом Селу, 
- 1.300.000,00 динара за пројекат Фискултурна 
сала у Вранешима и 
- 5.000.000,00 динара за пројекат Реко-
нструкције дела централног парка у Врњачкој 
Бањи, чије суфинансирање се врши на основу 
уговора који се закључују у складу са 
наведеном Уредбом и Закључком Владе 
Републикле Србије. 
2. Реализација пројеката евидентира се на 
апропријацији из тачке 1.овог Решења а пренос 
средстава се врши по основу уговора из тачке 
1.овог Решења .  
3. По окончању пројеката надлежни орган 
доноси посебне одлуке о својинским  правима 
на објектима. 
4. О реализацији овог решења стара се  
одељење Општинске управе општине Врњачка 
Бања надлежно за послове финансија. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-126/11  од  20.1.2011. године  

                                              ПРЕДСЕДНИК     
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         Зоран Сеизовић,с.р.  
_________________________________________ 



 Страна 21     -   Број  1.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     3.2.2011. године 
  

43. 
На основу чл. 69. Закона о буџетском 

систему (''Сл. Гласник РС'', број 54/09 и 73/10), 
чл.59 Статута општине Врњачка Бања – 
пречишћен текст (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/10), чл. 22.став 3. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011. год. 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', број 15/10) 
и чл. 33 Пословника о раду Општинског већа 
(„Сл. лист општина Врњачка Бања“ број 7/09) 
Општинско веће општине Врњачка Бања на 
својој редовној 52. седници одржаној дана 
20.01.2011. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2011. годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класифи-
кација 110, ек.класификација 49912, назив 
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају 
се финансијска средства у укупном износу од 
1.000.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 13. – Комунални јавни рас-
ходи; функционална класификација 410, ек. 
класификација 4512 – Капиталне субвенције 
јавним нефинансијским организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана позици-
ја Текуће резерве и увећати 4512 –Капиталне 
субвенције јавним нефинансијским организа-
цијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева ЈП за газдовање 
заштитним шумама ''Борјак'' из Врњачке Бање 
бр. 01-26 од 11.01.2011. године за коришћење 
Текуће буџетске резерве, закључка Општи-
нског већа општине Врњачка Бања бр. 400-
1943/10 од 20.01.2011. године, као и спровође-
ња закључака Општинског већа донетих у 
2010. години, који се односе на обезбеђивање 
средстава за израду планских докумената која 
су неопходна за радове у шумарству- Посебних 
основа газдовања шумама за газдинску 
јединицу Грачац, па је донето Решење о 
употреби средстава Текуће буџетске резерве. 
3. О реазлизацији овог Решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-1943/10 од 20.01.2011. год. 

ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

   Зоран Сеизовић,с.р. 

44. 
На основу чл. 69. Закона о буџетском 

систему (''Сл. Гласник РС'', број 54/09 и 73/10), 
чл.59 Статута општине Врњачка Бања – 
пречишћен текст (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 13/10), чл. 22.став 3. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011. год. 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', број 15/10) 
и чл. 33 Пословника о раду Општинског већа 
(''Сл. лист општина Врњачка Бања'',  број 7/09) 
Општинско веће општине Врњачка Бања на 
својој редовној 52. седници одржаној дана 
20.01.2011. године донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2011. годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класифи-
кација 110, ек.класификација 49912, назив 
позиције Текућа буџетска резерва, одобравају 
се финансијска средства у укупном износу од 
2.135.706,00 динара у корист следећих апро-
пријација у разделу 2. – Општинска управа; 
функционална класификација 111, ек. Класи-
фикација 414 – Социјална давања запосленима 
у износу од 1.841.482,00 динара, 
ек.класификација 411 – Плате и додаци запо-
слених у износу од 255.318,00 динара, и 
ек.класификација 412 – Социјални доприноси 
на терет послодавца у износу од 38.906,00 
динара. 

За наведени износ умањиће се плани-
рана позиција Текуће резерве и увећати плани-
ране позиције 414 - Социјална давања запосле-
нима, 411 - Плате и додаци запослених и  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца. 
2. Средства из претходне тачке одобравају на 
основу поднетог захтева директног буџетског 
корисника - Општинске управе општине 
Врњачка Бања –број: 11-161/10 од 11.01.2011. 
године за коришћење средстава Текуће 
буџетске резерве; Одлуке Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр. 400-1985/10 од 
31.12.2010. године којом је прописан начин и 
поступак исплате стимулативних отпремнина, 
у циљу спровођења Одлуке Општинског већа о 
усклађивању броја запослених у локалној 
администрацији бр. 11-155/10 од 31.12.2010. 
године; Одлуке начелника Општинске управе 
општине Врњачка Бања бр. 11-161/10 од 
31.12.2010. године којом су прописани услови 
и начин спровођења Одлуке Општинског већа 
бр. 400-1985/10 од 31.12.2010. год. у поступку 
остваривања права и исплате отпремнина 
запослених у Општинској управи.  
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Како се наведеним Одлукама Општи-
нског већа и начелника Општинске управе 
спроводи социјални програм и решава питање 
технолошког вишка запослених у Општинској 
управи општине Врњачка Бања то је донето 
решење о употреби средстава Текуће буџетске 
резерве. 
3. О реазлизацији овог Решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 11-161/10од 20.01.2011. год. 

   
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

    Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
45. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 52. седници одржаној 
дана 20.1.2011.год., чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст ), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је  
               

З А К Љ У Ч А К 
 
             1.Општинско веће је упознато са 
изменом Ценовника за коришћење минибуса 
Установе Спортски центар Врњачка Бања, коју 
је усвојио Управни одборУстанове Одлуком 
бр. 01-1181/10 од 6.12.2010.године.              
             2. Даје се сагласност на измену 
Ценовника за коришћење минибуса  коју је 
усвојиоУправни одбор ове установе Одлуком 
бр. 01-1181/10 од 6.12.2010.год. 
             3.Саставни део овог закључка чини: 
измена Ценовника за коришћење минибуса  
Установе Спортски центар коју је усвојио 
Управни одбор ове установе Одлуком бр. 01-
1181/10 од 6.12.2010.год. 
             4.Измена Ценовника услуга ступа на 
снагу и примењује се од дана давања ове 
сагласности од стране оснивача. 
5.Овај закључак објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКАБАЊА 

              Број: 38-1/11 од 20.1.2011.године 
    

              На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (Сл. гласник бр.54/09 и 
73/10 ), чл.22 Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2011 год. (Сл. лист Општине 
Врњачка Бања бр.15/10), чл. 56 Статута 
општине Врњачка Бања- пречишћен текст (Сл. 
лист  Општине Врњачка Бања бр.13/10), чл.33 

ПРЕДСЕДНИК                 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

       Зоран Сеизовић,с.р.  
_________________________________________ 

46. 
                 На основу  члана чл.14 Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2011 год. 
(Сл. лист Општине Врњачка Бања бр.15/10), чл. 
59 Статута општине Врњачка Бања- пречишћен 
текст (Сл. лист  Општине Врњачка Бања 
бр.13/10), чл.33 Пословника о раду општинског 
већа (Сл. лист Општине Врњачка Бања 
бр.7/09), Општинско веће Општине Врњачка 
Бања на својој редовној 53.седници одржаној 
дана 30.01.2011. год. донело је,  
 

РЕШЕЊЕ 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

I. Одобрава се коришћење средстава из буџета 
Општине врњачка Бања за 2011.год. раздео 
1.16.Средства за финснирање пројеката, функ-
ционална класификација 400, ек. класи-
фикација 500 – назив позиције Издаци за нефи-
нансијску имовину у износу од 6.000.000,00 
динара, за реализацију Пројекта „Јапански врт“ 
у Врњачкој Бањи, а о чему је извештај 
Одељења за заштиту животне средине и 
локални развој бр.400-974/10 од 27.01.2011.год. 
II. Реализација пројекта евидентира се на 
апропријацији из тачке 1. овог Решења, а 
пренос средстава се врши на основу Програма 
пословања ЈП „Бели извор“ и ЈП „Борјак“, на 
које је дата сагласност Скупштине општине 
Врњачка Бања и посебних уговора који се 
закључују између Општине Врњачка Бања као 
инвеститор и ових Јавних предузећа. 
III. По окончању пројекта надлежни орган 
доноси посебну Одлуку о својинским правима 
на објекту. 
IV. О реализацији овог Решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
V. Ово решење објавити у „Сл. листу Општине 
Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
       Број: 400-974/10 од 30.01.2011.год 

                                               
ПРЕДСЕДНИК 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
47.
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Пословника о раду општинског већа (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања бр.7/09), Општинско 
веће Општине Врњачка Бања на својој редовној 
53.седници одржаној дана 30.01.2011. год. 
донело је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I. Из средстава утврђених Одликом о буџету  
Oпштине Врњачка Бања за 2011 год. (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања бр.15/10), у оквиру 
раздела 1.04. функционална класификација 110, 
ек. класиф. 49912, назив позиције – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се финансијска 
средства у укупном износу од 460.000,00 
динара у а корист следеће апропријације  у 
разделу 1.16. Средства за финасирање пројекта, 
функционална класиф. 400, ек.клас. 500 – назив 
позиције - Издаци за нефинансијску имовину, а 
у циљу обезбеђивања недостајућих средстава 
за реализацију Пројекта „Јапански врт“ а по 
Решењу овог органа о коришћењу средстава 
буџета за финансирање пројекта бр.400-974/10 
од 30.01.2011.год 
            За наведени износ умањиће се 
планирана позиција – Текућа резерва а увећати 
планирана позиција 1.16. Средства за 
финансирање пројеката. 
II. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Решења Општинског већа о 
коришћењу средстава буџета за финансирање 
пројеката бр. 400-974/10 од 30.01.2011.год. 
којим је одобрено коришћење финансијских 
средстава са позиције 1.16. Средстава за 
финансирање пројеката у висини од 
6.000.000,00 динара, а на име реализације 
Пројекта „Јапански врт“ у Врњачкој Бањи. 
Како су на назначеној позицији за реализацију 
овог пројекта расположива финансијска 
средстава  у висини од 5.540.000,00 динара  а 
укупна висина пројекта опредељења у висини 
од 6.000.000,00 динара, са тих разлога 
Општинско веће доноси решење о коришћењу 
средстава Текуће буџетске резерве за висину 
недостајућих стредстава од 460.000,00 динара, 
а у корист назначене позиције у разделу 1.16. 
Средства за финснирање пројеката 
III. О реализацији овог Решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
IV. Ово решење објавити у Сл. листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
       Број: 400-974/10 од 30.01.2011.год 

 
                      

                             ПРЕДСЕДНИК 
                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
48.
               На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (Сл. гласник бр.54/09 и 
73/10), чл.22 Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2011 год. (Сл. лист Општине 
Врњачка Бања бр.15/10), чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања- пречишћен текст (Сл. 
лист  Општине Врњачка Бања бр.13/10), чл.33 
Пословника о раду општинског већа (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања бр.7/09), Општинско 
веће Општине Врњачка Бања на својој редовној 
53.седници одржаној дана 30.01.2011. год. 
донело је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I. Из средстава утврђених Одликом о буџету  
Oпштине Врњачка Бања за 2011 год. (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања бр.15/10), у оквиру 
раздела 1.04. функционална класификација 110, 
ек. класиф. 49912, назив позиције – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се финансијска 
средства у укупном износу од 20.000,00 динара 
а за потребе одржавања трибине поводом 
обележавања Светског дана борбе против 
канцера, која се организује од стране Женског 
центра „Милица“ из Врњачке Бање, а у корист 
апропријације у разделу 1.05-Удружења и 
савези, функционална класификација 133, 
економска класификација 4819-назив позиције 
Дотације осталим непрофитним институцијама. 
II.Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу закључка Општинског већа Општине 
Врњачка Бања бр.400-156/11 од 30.01.2011.год. 
којим је Женском центру „Милица“ из 
Врњачке Бање одобрен износ финансјских 
средстава у висини од 20.000,00 динара за 
потребе одржавања трибине, а у  поводу обеле-
жавања  светског дана борбе против канцера. 
III. О реализацији овог Решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
IV. Ово решење објавити у Сл. листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
       Број: 400-156/11 од 30.01.2011.год 

 
                             ПРЕДСЕДНИК 

                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
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49. 
                На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (Сл. гласник бр.54/09 и 
73/10 ), чл.22 Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2011 год. (Сл. лист Општине 
Врњачка Бања бр.15/10), чл. 56 Статута 
општине Врњачка Бања- пречишћен текст (Сл. 
лист  Општине Врњачка Бања бр.13/10), чл.33 
Пословника о раду општинског већа (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања бр.7/09), Општинско 
веће Општине Врњачка Бања на својој редовној 
53.седници одржаној дана 30.01.2011. год. 
донело је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I. Из средстава утврђених Одликом о буџету  
Oпштине Врњачка Бања за 2011 год. (Сл. лист 
Општине Врњачка Бања бр.15/10), у оквиру 
раздела 1.04. функционална класификација 110, 
ек. класиф. 49912, назив позиције – Текућа 
буџетска резерва, одобравају се финансијска 
средства у укупном износу од 1.000.000,00 
динара, а у корист следеће апроприације у 
разделу 1.16. Средства за финансирање проје-
ката, функц. клас. 400, ек. клас. 500 – назив 
позиције – Издаци за нефинансијску имовину, а 
у циљу окончања реализације Пројекта 
„Реконструкција водовода у врњачким селима“ 
(Грачачки водовод), чије финансирање је 
опредељено у 2011.години из финансијских 
средстава буџета Општине Врњачка Бања за 
2011.год. (Сл. лист Општине Врњачка Бања 
бр.15/10) сагласно акту овог органа  бр.400-
1398/10 од 25.12.2010.год.    
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција – Текућа резерва а увећати планирана 
позиција 1.16. Средства за финансирање 
пројеката. 
II. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа  бр. 400-
1398/10 од 25.12.2010.год. и 110-203/09 од 
31.01.2011.год. а на име суфинанирања Општи-
не Врњачка Бања у реализацији назначеног 
пројекта имајући у виду да се пројекат фина-
нсира делимично и из средстава Националног 
инвестиционог плана.  
III. О реализацији овог Решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
IV. Ово решење објавити у „Сл. листу 
Општине Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
       Број: 110-203/09 од 30.01.2011.год 

 

                                                     
ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
50. 

Председник оппштине Врњачка Бања, 
на основу чл.17. ст. 2. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2011. годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/10), и 
закључка Општинског већа бр. 400-86/11 од 
20.01.2011. год. и  чл. 56. Статута општине 
Врњачка Бања ("Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр.1/09 и 13/09,13/10),  донео је 

 
О Д Л У К У  

о расподели средстава за социјалну заштиту 
из буџета општине  

 
Члан 1.  

Овом Одлуком ближе се утврђују 
критеријуми за расподелу средстава намење-
них за социјалну заштиту из буџета општине 
Врњачка Бања.  

 
Члан 2.  

Расподела средстава намењених за 
социјалну заштиту вршиће се сходно опреде-
љеним средствима у буџету општине Врњачка 
Бања на следећи начин:  
1. Једнократне новчане помоћи.......1.000.000,00 
2. Побољшање услова становања социјално 
угрожених ........................................   500.000,00  
3. Средства у износу од 10.000.000,00 динара 
чији је извор финансирања из донација за 
социјална давања расподелиће се посебним 
актима. 
 

Члан 3.  
Права из ове Одлуке могу остварити 

лица са пребивалиштем најмање 5 година на 
територији општине Врњачка Бања која се нађу 
у стању социјалне потребе.  

 
1. Једнократне новчане помоћи 

Члан 4.  
Право на остварење једнократне новча-

не помоћи, имају појединци или породице које 
се налазе у стању социјалне потребе, изузетно 
тешке материјалне ситуације, а коју не могу 
самостално да превазиђу и чија примања у 
текућој години не прелазе минимални ниво 
социјалне сигурности утврђен Законом.  

Право на остварење једнократне 
новчане помоћи може се остварити у следећим 
случајевима :  
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- За набавку основних животних намирница;  
- За потребе лечења, набавку лекова и 
ортопедских помагала;  
- Покривање дела трошкова сахране,  
- У другим изузетно тешким и ургентним 
стањима у којима се нађе појединац, породица 
или група људи (елементарне непогоде, 
престанак радног односа услед непредви-
дљивих околности  на које запослени не може 
да утиче и др.). 

 
Члан 5.  

Висина једнократне помоћи у току 
календаске године може износити највише 
10.000,00 динара. 

У сваком конкретном случају висина 
ове помоћи до максималног износа утврдиће се 
зависно од потреба и стања појединца, односно 
породице.  

 
Члан 6. 

Решење о остваривању права на једно-
кратну новчану помоћ доноси председник 
општине, а на предлог општинског органа 
надлежног за послове социјалне заштите. 
 
2. Побољшање услова становања социјално 

угрожених 
Члан 7.  

Право на помоћ за побољшање услова 
становања социјално угрожених имају поједи-
нци или породице чија примања у текућој 
години не прелазе минимални ниво социјалне 
сигурности утврђен Законом, а која живе у 
стамбеном простору који је неопходно попра-
вити због руинираности, дотрајалости или 
склоности паду. Помоћ се одобрава за  набавку 
грађевинског материјала или покривање тро-
шкова неопходних радова на санацији, адапта-
цији или реконструкцији постојећих објеката.  
              Помоћ из става 1. овог члана може се 
одобрити под условом да подносилац захтева 
достави доказ о материјалном стању, праву 
својине или закупа тог стамбеног простора. 
Увид на лицу места, тачност навода из захтева 
подносиоца, и предрачун неопходних радова 
утврдиће Комисија формирана решењем пред-
седника општине, а састављена од предста-
вника Општинске управе, Центра за социјални 
рад и Дирекције за планирање и изградњу.  

 
Члан 8.  

Висина помоћи може износити највише 
50.000,00 динара по захтеву. У сваком конкре-
тном случају висина опредељених средстава 
утврдиће се зависно од услова становања и 
потреба појединца, односно породице.  

Право на помоћ за побољшање услова 
становања могу остварити лица или породице 

која су остварила право на материјално 
обезбеђење и једнократну новчану помоћ од 
стране Центра за социјални рад и лица која су 
остварила право на једнократну новчану помоћ 
код општинског органа управе задуженог за 
социјална питања.  

Право на овај облик помоћи може се 
остварити и по појединачној стамбеној једини-
ци која би се градила или гради у циљу 
решавања стамбених потреба лица са посебним 
социјалним потребама (социјално становање) у 
износу који је опредељен у ставу 1. овог члана.  

Право на помоћ за побољшање услова 
становања социјално угрожених не може 
остварити лице односно породица која је радно 
способна и одбија радно ангажовање по ма ком 
основу или лице односно породица која је ово 
право остварила код Центра за социјални рад.  

 
Члан 9.  

Решење о остваривању права на помоћ 
за побољшање услова становања доноси 
председник општине, а на предлог Општинске 
управе, Организационе јединице надлежне за 
послове социјалне заштите.  

 
3. Донације за социјална давања 

Члан 10. 
Одлуком о буџету општине Врњачка 

Бања за 2011. годину планирана су средства у 
износу од 10.000.000,00 динара као извор 
финансирања из донација за социјална давања. 
Распоред овог извора финансирања биће 
утврђен појединачним актима. 
 

Члан 11.  
Средства за остваривање права из ове 

Одлуке обезбеђују се из буџета општине са 
позиције Накнаде за социјалну заштиту и 
помоћ у решавању стамбених проблема.  

 
Члан 12.  

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје 
да важи Одлука о расподели средстава за 
социјалну заштиту из буџета општине (Сл. лист 
општине Врњачка Бања бр. 2/10).  

 
Члан 13.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања'', а примењиваће се од 
01.01.2011. године. 
  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број:400-87/11 од 20.01 2011.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ 
Зоран Сеизовић,с.р.  
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ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
51. 
                На основу члана 60, а у вези са 
чланом 6. тачка 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', број 
62/06),  члана  5. став 2. Закона о порезима на 
имовину (''Сл.гласник РС'', бр.26/2001, ''Сл.лист 
СРЈ'', бр 42/2002- одлука СУС и ''Сл. гласник 
РС'', бр. 80/2002, 80/2002 - др.закон, 135/2004, 
61/2007, 5/2009 и 101/2010), члана 2а. став 1. и 
члана 114. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији (''Сл.гласник РС'', 
број 80/02,...53/10),  члана 70. тачка 5, члана 72. 
и 73. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', број 13/10),  и 
члана 192. Закона о општем управном поступку 
(''Сл. лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01, и 
''Сл.гласник РС'', бр. 30/10), начелник Општи-
нске управе  општине Врњачка Бања  доноси 
 
                                 Р Е Ш Е Њ Е 

     Утврђује се просечна тржишна цена 
1м2 нових непокретности у првој грађевинској 
зони на подручју општине Врњачка Бања са 
стањем на дан 31.12.2006. године, у износима 
садржаним у Обавештењу Министарства 
финансија, Пореске управе - Регионални 
центар Крагујевац, Филијала Врњачка Бања, 
бр. 548/2007 од 23.05.2007. године, који су 
служили као основица за утврђивање пореза на 
имовину физичких лица за 2007. годину, и то: 
1.  Станови и стамбене зграде ...........  40.189,70 
динара, 
2.  Пословни простор ..........108.130,08 динара, 
3.  Зграде за одмор ............    26.926,74 динара, 
4.  Гараже и други грађевински објекти ...   
20.095,56 динара.  
                              

О б р а з л о ж е њ е 
      На основу чл. 60. Закона о финансирању 
локалне самоуправе  Одељење за локалне јавне 
приходе Општинске управе општине Врњачка 
Бања утврдило је порез на имовину физичких 
лица за 2007. годину, користећи податке о 
просечној тржишној цени непокретности из 
Обавештења  Министарства финансија, Поре-
ске управе - Регионални центар Крагујевац, 
Филијала Врњачка Бања, бр.548/2007 од 
23.05.2007. године, као што су то учинила и 
остала четири града, односно општине које су 
2007. године, у складу са законом, прве 
отпочеле са администрирањем локалних јавних 
прихода.          
      Пореском обвезнику Чеперковић, Петра 
Љубиши из Врњачке Бање  ово Одељење је 
утврдило обавезу по основу пореза на имовину 
физичких лица за 2007. годину за два пословна 

објекта, решењем број  436-1-1/07-1183 од 
22.06.2007. године. 
      Чеперковић Љубиша је уложио жалбу на 
решење овог Одељења наводећи да је основица 
за опорезивање неадекватно одређена и да је 
супротна одредбама Правилника о начину 
утврђивања основице пореза на имовину на 
права на непокретностима („Сл. гласник РС“, 
бр. 38/01 и 45/04). 
      Министарство финансија, Пореска управа - 
Регионални центар Крагујевац као друго-
степени орган је  одбацио жалбу пореског  
обвезника као неосновану. Након тога, Чепер-
ковић Љубиша је упутио тужбу Врховном суду 
Србије којом спори законитост решења, 
указујући да је  исто засновано на непотпуно 
утврђеном чињеничном стању и погрешној 
примени материјалног права. 
       Управни суд (Врховни суд) је својом 
пресудом II-1 У.7203/10(2009) од 08.10.2010. 
године,  поништио решење Пореске управе 
Крагујевац бр: 01-43601-1-00001/2009-3 од 
09.01.2009. године  и уважио тужбу обвезника 
Чеперковић Љубише. 
       Управни суд је у образложењу пресуде 
навео да акт Министарства финансија, Фили-
јале Врњачка Бања има садржај обавештења о 
основици коју је Пореска управа Филијала 
Врњачка Бања примењивала у 2006. години,  
када је била надлежна за одлучивање у овој 
пореској ствари, као и да по налажењу суда 
просечна тржишна вредност непокретности 
није утврђена  на начин како је прописано 
одредбом члана 4. Правилника о утврђивању 
основице пореза на имовину на права на 
непокретностима.  
      Како према оцени Управног суда 
обавештење Пореске управе није форма 
управног акта који би могао бити коришћен 
код утврђивања пореза на имовину физичких 
лица, обзиром да од 2007. године у општини 
Врњачка Бања Пореска управа није надлежна  
за администрирање локалних јавних прихода, 
то је, ради окончања ожалбеног предмета 
Чеперковић Љубише, користећи законска 
овлашћења начелника Општинске управе, 
требало донети решење као у диспозитиву.  
       Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
  
Број:  436-5/11 од 10.1.2011.год.  

                                                         
Начелник Општинске управе, 

              Миковић Бранислав, дипл.правник,с.р. 
_________________________________________ 
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ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ  
 
52. 

Управни одбор Установе „Спортски 
центар“ Врњачка Бања, на 23. редовној 
седници, одржаној дана 06.12.2010. године, на 
основу чл. 22. Статута Установе „Спортски 
центар“ Врњачка Бања бр. 16/08 од 24.11.2008. 
године донео је следећу 
 

О Д Л У К У 
 

Усваја се предлог заменика директора 
Установе „Спротски центар“ Врњачка Бања о 
измени ценовника за коришћење минибуса. 

Измене наступају у постојећем 
ценовнику у тачки 2. став 1. која гласи: 
„2. Цена коришћења наведених услуга: 
 - За правна лица чији је оснивач 
оптшина Врњачка Бања, спортске екипе, 
удружења грађана и ученике који одлазе на 
такмичења .............31,00 динара са ПДВ-ом по 
пређеном километру са урачунатом дневницом 
возача до 24 часа у оквирима граница 
Републике Србије.“ 

И сада гласи: 
„2. Цена коришћења наведених услуга: 
 - За правна лица чији је оснивач 
општина Врњачка Бања, спортске екипе, 
удружења грађана и ученике који одлазе на 
такмичења..............34,00 динара са ПДВ-ом по 
пређеном километру са урачунатом дневницом 
возача до 24 часа у оквирима граница 
Републике Србије.“ 

И у тачки 2. став 2. који гласи: 
„2. Цена коришћења наведених услуга: 
 - Цена за трећа лица.....................35,00 
динара са ПДВ-ом по пређеном километру са 
урачунатом дневницом за возача до 24 часа у 
оквирима граница Републике Србије“. 

И сада гласи: 
„2. Цена коришћења наведених услуга: 
 -Цена за трећа 
лица............................38,00 динара са ПДВ-ом 
по пређеном километру са урачунатом 
дневницом за возача до 24 часа у оквирима 
граница Републике Србије.“ 

 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР“ 
Деловодни број: 01-1181/10 од 06.12.2010. 

године 
 

Председник Управног одбора 
    Ненад Станојевић,с.р. 
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