
 
 
  

 
 
 
 

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 8 – ВРЊАЧКА БАЊА –   2.6.2011. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
__ 
 Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 58. седници одржаној 
28.5.2011.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), доноси 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОДСТИЦАЈНИХ КРЕДИТА 

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ДОМАЋИНСТВА У 2011. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују 
услови и начин коришћења средстава за 
доделу подстицајних кредита за 
унапређење пољопривредног газдинства у 
2011. години. 

 
Члан 2. 

Финансијска средства за спровођење 
ове Одлуке,  обезбеђена су  у буџету 
Општине Врњачка Бања на позицији под 
р.бр.42. функционална класа 421 под 
називом Фонд за развој пољопривреде – 
Текуће субвенције за пољопривреду. 

Право на коришћење средстава за 
доделу подстицајних кредита за 
унапређење пољопривредног газдинства 
имају физичка лица – носиоци пољопри-
вредних газдинстава са пребивалиштем на 
територији општине Врњачка Бања којa су 
уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Уредбом о реги-
стру пољопривредних газдинстава, која 
имају активан статус у 2011. години и чији 

се пројекат реализује на територији 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 3. 

Подстицајни кредит ће бити 
додељен носиоцима пољопривредног 
газдинства под условом да су започели 
инвестицију која доприноси унапређењу 
њиховог пољопривредног домаћинства или 
да су обезбедили средства у износу који не 
може бити нижи од износа тражених сред-
става, депонована на текућем наменском 
рачуну пољопривредног домаћинства код 
пословне банке. 
            Средства ће се одобравати за 
инвестиције у нова основна средства и 
објекте у примарној и прехрамбеној 
производњи, осим куповине земљишта, и 
то за следеће намене: 

1. унапређење воћарско-виноградарске 
производње (сертификовани садни 
материјал, опрема и машине за 
производњу воћа и винове лозе итд.) 

2. унапређење производње поврћа  
(пластеници, системи за наводња-
вање, опрема и машине за гајење 
поврћа, набавка садног материјала 
итд.) 

3. унапређење производње меса и 
млека (набавка основног стада, 
обнова и допуна постојећих сточних 
фондова, адаптација и подизање 
штала, стаја и сл., опрема и машине 
за производњу млека као и машине 
и опрема за припрему сточне хране 
итд.) 

           Најмањи износ средстава по уговору 
о кредиту је 100.000,00 динара, а највећи 
250.000,00 динара. 

 
Члан 4. 

 Подстицајни кредит се додељује без 
камате, са грејс периодом у трајању од 12 
месеци од дана потписивања Уговора, са 
могућношћу повратка кредита у 6 месечних 
рата по истеку грејс периода. Корисник 



 
 
  

кредита може извршити повраћај кредита у 
целости и пре истека утврђеног рока. 

 
Члан 5. 

 Захтев за коришћење средстава за 
доделу подстицајних кредита за унапређење 
пољопривредног газдинства подноси се 
најкасније до 15.децембра 2011.године. Захтев 
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). 
4. опис инвестиције са планом утрошка 
средстава у висини захтева за доделу 
подстицајног кредита. 
 Уз захтев из става 1. овог члана 
подносилац захтева подноси: 
1. копију потврде о активном статусу 
регистрованог  пољопривредног газдинства 
2. копију банкарске картице са бројем 
наменског рачуна пољопривредног 
газдинства 
3. копије рачуна којима доказује улагање 
финансијских  средстава у инвестицију која 
доприноси унапређењу пољопривредног 
домаћинства у износу који не може бити 
нижи од висине тражених средстава 
подстицајног кредита или доказ о 
допоновању средстава на наменском рачуну 
пољопривредног газдинства  код пословне 
банке у износу који не може бити нижи од 
висине тражених средстава подстицајног 
кредита. 
 

Члан 6. 
 Одлуку о додели подстицајних 
кредита по појединачним захтевима 
пољопривредних газдинстава  доноси 
Општинско веће на предлог Одбора за 
пољопривреду, до искоришћења средстава 
намењених за спровођење ове Одлуке, 
Програмом коришћења средстава буџетског 
фонда за унапређење пољопривреде и 
рурални  општине Врњачка Бања у 2011. 
години. 
 Приликом потписивања уговора 
корисник кредита доставља меницу као 
инструмент обезбеђења враћања кредита 
 

 

 
Члан 7. 

У случају да се утврди да се средства по 
кредиту користе мимо услова предвиђених 
одлуком, уговором са корисником кредита, 
или Програмом рада Фонда, или да су 
чињенице на којима су се заснивале одлуке 
уговорних страна биле неистините, или су 
исте утврђене на основу невалидних 
докумената, а биле су од суштинског значаја 
приликом доношења одлука, Општинско веће 
ће кредит прогласити  доспелим и/или 
раскинути уговор о кредиту и приступити 
принудној наплати. 
 Приликом пуштања средстава у 
коришћење, средства ће се уплаћивати 
директно на рачуне испоручиоца добара 
односно пружаоца услуга, извођача радова 
(забрана готовинске исплате). За време 
трајања уговора о кредиту утврђује се забрана 
отуђења добра набављеног кредитним 
средствима. 
 

Члан 8. 
 Техничке и административне послове 
за спровођење  ове Одлуке обављаће  
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 даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 400-914/11 од 28.5.2011.године 
 
               ПРЕДСЕДНИК  

                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Зоран Сеизовић, с.р. 
_____________________________________ 
 
 



 
 
  

 
 
145. 
 
             Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој  58. редовноj орджаној дана  
28.5.2011.године,  на основу члана 8. и 8а. 
Закона о средствима у својини Републике 
Србије („Сл.гласник РС“, бр.53/95,3/96, 
54/96,32/97 и 101/05), чл.59. став 1. тачка 
21. Статута општине Вењачка Бања  ("Сл. 
лист општине Врњачка Бања ", број 13/10-
пречишћен текст), и чл. 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'' 
бр.7/09), доноси, 

 
    ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА 

 
Члан 1. 

           Овом одлуком уређује се начин и 
услови спровођења поступка давања у 
закуп пословног простора који се налази на 
кп.бр.1059/2 КО Врњачка Бања, у 
ул.Врњачка бб, на Променади, између 
хотела „Парк“ и народне библиотеке 
„Др.Душан Радић“ у Врњ.Бањи, који је 
раније користила Берберско-фризерска 
задруга, површине 42м2. 
           Овај пословни простор састоји се од 
једне просторије назначене површине са 
водоводним и канализационим прикљу-
чком и посебним електричним бројилом.  
           Непокретност из ств.1. овог члана 
даје се у закуп на период од 5 (пет)  година. 
           У непокретности из ств.1. овог члана 
дозвољено је обављање делатности које су 
сродне и у функцији намене целог објекта 
(трговина, угоститељска делатност, 
пружање здравствених услуга-ординација, 
и др. услужне делатности). 
 

Члан 2. 
            Давање у закуп непокретности из 
чл.1 ове Одлуке спроводи се путем јавног 
огласа о јавном надметању. Јавни оглас 
садржи услове  које треба да испуни 
најповољнији понуђач. Јавни оглас 
расписује и одлуку о избору најповољнијег 
понуђача доноси Општинско веће. 

            Јавни оглас о јавном надметању за 
давање у закуп непокретности из чл.1.ове 
Одлуке објављује   на локалном радију и 
телевизији, веб сајту Општине Врњачка 
Бања  и на огласниј табли Општине 
Врњачка Бања.    
 Поступак јавног надметања ће се 
сматрати успешним ако истом приступе 
најмање два учесника, који поднесу 
потпуне, благовремене и исправне пријаве. 
 Уколико се на јавни оглас пријави 
само један учесник поступак оглашавања 
ће се поновити, под истим условима.      
 У поновљеном поступку сматра се 
да је поступак јавног надметања успео и 
када пријаву поднесе само један понуђач, с 
тим да пријава мора бити потпуна и 
благовремена. 
  

Члан 3. 
           Поступак јавног надметања 
спроводи Комисија формирана решењем 
Општинског већа чији је задатак да 
спроведе поступак у складу са законом, 
условима из ове одлуке и јавног огласа, и 
предлог одлуке о избору најповољнијег 
понуђача доставља Општинском већу. 
 

Члан 4. 
           Уговор о закупу закључује се у року 
од 15 дана од дана доношења одлуке о 
избору најповољнијег понуђача, а пословни 
простор записнички предаје закупопримцу 
са евидентирањем стања на мерним 
инструментима свих инфраструктурних 
прикључака као и свих других битних 
чињеница за опис стања пословног 
простора која је предмет закупа.  
 

Члан 5. 
           Почетни износ закупнине одређује 
посебна Комисија коју формира решењем 
Општинско веће. 
 

Члан 6. 
          За спровођење ове Одлуке задужено 
је Одељење за финансије и буџет – Одсек 
за имовинско правне послове. 
 

Члан 7. 
          Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у „Сл. 
лист општине Врњачка Бања ". 



 
 
  

 
                               Члан 8. 
          Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр.361-2/11 од 
4.04.2011.год. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА  

Бр:361-3/11  од  28.5..2011.год. 
                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                               Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
146. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на телефонској седници одржаној 
дана 2.6.2011.године, 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.07/09), донело је  
 

OДЛУКУ 
о измени и допуни Одлуке 

о расподели буџетских   средстава 
намењених за развој спорта и спортских 
активности у општини Врњачка Бања у 

2011.години 
 

Чл.1. 
           Врши се измена и допуна Одлуке о 
расподели буџетских средстава намењених 
за развој спорта и спортских активности у 
општини Врњачка Бања у 2011.години 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/11) 
у тачкe.II. став 2.тачка 3.тако што уместо 
текста: ''најкасније до 31.03.2011.године'') 
на крају текста, стоји текст: ''најкасније 
закључно са 1.06.2011.године''). 
 

Чл.2. 
             Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења а објављивиће се у“Сл.лист 
општине Врњачка Бања“  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-283 /11  од 2.6..2011.год. 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                 Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
147. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 58. редовној седници одржаној 
дана 28.5.2011. на основу члана 6. Одлуке о 
оснивању буџетског фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој на 
територији општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине  Врњачка Бања бр. 
10/10, чл.59.Статута општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр 
13/10) и чл.33. Пословника о раду 
Општинског Већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.07/09 ), донело је  
 

ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА  

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА У 2011. ГОДИНИ 
 

I Увод  
Средства за реализацију Програма 
коришћења средстава буџетског Фонда за 
унапређење пољопривреде и рурални 
развој општине Врњачка Бања обезбеђена 
су Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2011. годину, у разделу 1.22. Фонд 
за развој пољопривреде, функционална 
класификација 421, конто 45114 под 
називом Текуће субвенције у 
пољопривреди у износу од 2.500.000,00 
динара.  
Програм коришћења средстава буџетског 
Фонда за развој пољопривреде и рурални 
развој на територији општине Врњачка 
Бања у 2011. години представља наставак 
започетих активности у претходним 
годинама, а реализоваће се на територији 
Општине Врњачка Бања. Главни циљ у 
наредном периоду биће јачање индиви-
дуалних пољопривредних домаћинстава, 
усмеравање и прилагођавање пољопри-
вредних произвођача тржишним условима 
као и правилима и стандардима Европске 
уније, повећање конкурентности и 
усвајање нових знања. Основни задатак 
локалне самоуправе је да заједно са 



 
 
  

Министарством пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Републике Србије 
предузме све мере и дâ сву подршку 
развоју пољопривреде, као и да ублажи 
негативне ефекте процеса преструкту-
рирања пољопривреде у складу са 
прописима ЕУ.  
Дефинисани циљеви Програма за 
подстицаје развоја пољопривреде и 
рурални развој на територији општине 
Врњачка Бања су: 
-   унапређење биљне производње,  
-   унапређење и развој сточарске 
производње кроз увећање матичног стада 
-  запошљавање радно неактивног дела 
становништва 
-  стимулисање улагања у механизацију 
-  коришћење природних ресурса 
Погодности датих услова на територији 
општине Врњачка Бања: 
-  природни услови за пољопривредну 
производњу 
-  традиција 
-  квалификована и јефтина радна снага 
-  велики број пољопривредних 
домаћинстава 
-  развијена регионална мрежа научно-
образовних институција. 
   Слабости микро региона: 
-   ситни поседи уз слабу организованост и 
недовољну повезаност пољопривредних 
газдинстава 
-   велики број старачких домаћинстава 
која се баве пољопривредом 
-   неефикасна производња 
-   екстензивна производња како по 
структури тако и по приносима 
-  немогућност адекватне реализације 
пољопривредне производње 
-  нерационално учешће посредника како 
при набавци тако и при реализацији 
производа 
   Могућности за развој улагањем у 
пољопривредну производњу 
-   повећање интензивности производње 
кроз реструктуирање и повећање приноса 
-   повећање ефикасности производње кроз 
удруживање индивидуалних произвођача 
односно пуно искоришћење механизације 

-    коришћење предности микро региона 
за интензивирање виноградарске и 
воћарске производње 
-   подстицај повезивања унутрашњих 
капацитета произвођача са екстерним 
капацитетима типа постојећи објекти-
увећање сточног фонда. 
Ограничења микро региона: 
-   слабо доступна ино тржишта услед 
заштитних мера и ниска платежно 
способна тражња на домаћем тржишту 
-   недовољан ниво финансијског капитала 
за обртна средства и инвестиције 
-   недовољна информисаност у домену 
управљања газдинством 
-    мали број пољопривредних 
домаћинстава који задовољавају 
критеријуме за коришћење субвенција из 
буџета  Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 
II Програм  
У току 2011. године из средстава 
буџетског Фонда за унапређење 
пољопривреде  и рурални развој на 
територији општине Врњачка Бања 
финансираће се следеће активности од 
општег  значаја за развој села на 
територији општине Врњачка Бања:  
 
1. Организована посета традионалном 
међународном пољопривредном сајму у 
Новом Саду  
     - 170.000,00 динара-  
Међународни пољопривредни сајам у 
Новом Саду највећи је сајамски догађај у 
Србији и један од највећих у Европи у 
области пољопривреде.  Окупља најзнача-
јније компаније у агроиндустрији, 
пољопривредној производњи, механи-
зацији, сточарству. Незаобилазно је место 
за пољопривреднике и професионалну 
публику којој је пољопривреда поље 
интересовања.  
Организација посете пољопривредника са 
територије наше општине новосадском 
пољопривредном сајму од стране 
Општине Врњачка Бања постала је 
традиционална и ове године ће бити 
обележена пети пут. 
Пољопривредни произвођачи на сајму 
имају прилику да се упознају са новим 
достигнућима у области производње 
хране, рационализације потрошње 



 
 
  

енергије, алтернативним изворима 
енергије и  значајем подизања енергетске 
ефикасности, јачања еколошке свести о 
потреби очувања здраве хране, воде, тла и 
ваздуха у функцији одрживог развоја, 
производње аутохтоних производа у сврху 
подизања регионалне конкурентности, као 
компаративне предности којима можемо 
одговорити на изазове које пред 
савремено друштво поставља тренутна 
економска ситуација што ће значајно 
утицати на примену примера добре праксе 
у ширем окружењу у сопственом 
домаћинству.  
Новосадски пољопривредни сајам сваке 
године на сајамској манифестацији даје 
увид у најновија достигнућа националне 
пољопривреде кроз сегменте у подручју 
примарне пољопривредне производње, 
прехрамбене индустрије и еколошки 
здраве хране, а ове године се одржава се у 
периоду од 14.-21. маја. Планирана 
средства из буџетског фонада за ову 
активност износе 170.000,00 динара, а 
намењена су за обезбеђење превоза на 
релацији Врњачка Бања-Нови Сад и 
повратно и улазнице за сајам за 100 
посетиоца. 
Свака сајамска приредба прилика је за 
представљање нових производа на нашем 
тржишту.  
2. Субвенционисање вештачког 
осемењавања приплодних животиња и 
осигурања животиња, плодова, усева и 
пољопривредних машина 
    - 1.000.000,00 динара 
У погледу заступљености и 
продуктивности, сточарство на територији 
наше општине, као и на територији целе 
Републике Србије дуже времена одликује 
се знатним заостајањем у односу на 
већину европских земаља. Заостајање се 
манифестује малим бројем условних грла 
по хектару пољопривредне површине и 
ниском продуктивношћу. 
Спровођење вештачког осемењавања као 
једног од поступака контролисане 
селекције има за циљ да унапреди 
генетски потенцијал стоке, повећа 
продуктивност и производњу у смислу 
квалитетније производње меса, млека и 
других производа како би се створили 
тржишни вишкови и обезбедио пласман 

квалитетних и здравствено безбедних 
производа анималне производње.  
Из наведених разлога као и због чињенице 
што је пољопривредна делатност веома 
подложна утицајима временских непогода 
(суша, град, поплава, преобилне кише) и 
другим непогодама од којих се не може 
заштитити или не постоји економска 
исплативост успостављања ефикасне 
заштите, надлежни орган Општине 
Врњачка Бања и ове године доноси 
Одлуку о регреситању вештачког 
осемењавања приплодних животиња и 
Одлуку о регресирању осигурања животи-
ња, усева плодова и пољопривредних 
машина за чију имлементацију су обезбе-
ђена средства у Фонду за пољопривреду у 
износу од 1.000.000,00 динара.  
Носиоцима регистрованих пољопривр-
едних газдинстава омогућено је коришће-
ње субвенције у износу од 50% од износа 
исказаног у рачуну овлаштене ветерина-
рске станице која је обавила вештачко 
осемењавање,  а који је издат у периоду од 
01.01.2011. године до 15.12.2011. године, 
односно право на средства за осигурање у 
износу од 30% (осигурање животиња од 
ризика који су прописани условима 
осигуравајућих друштава), односно 50% 
(осигурање усева и плодова од ризика 
умањења приноса) од висине премије 
осигурања, без урачунатог ПДВ-а, ако су 
осигирање животиња, усева, плодова и 
пољопривредних машина извршили код 
друштва за осигурање које има дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
осигурања. 
3. Унапређење стручног знања 
пољопривредника  
      - 200.000,000 динара-  

 
Средства предвиђена овим Програмом 
планирају се за :  

• Подрушку функционисања мреже за 
рурални развој у износу од 160.000,00 
динара.  
Регионална Агенција за развој источне 
Србије-РАРИС је од децембра 2007. 
године у сарадњи са Министарством 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
отпочела реализацију пројекта - Програм 
подршке руралном развоју. Тада је на 
територији читаве Србије формирано шест 



 
 
  

Регионалних центара који су покривали по 
десет општина. РАРИС је добио улогу 
Регионалног центра за источну Србију и 
својим канцеларијама покрио следеће 
градове: Зајечар, Бор, Бољевац, Сокобању, 
Књажевац, Пирот, Сврљиг, Димитровград, 
Неготин и Кладово. Од маја 2008. године, 
на нивоу Србије, повећава се број 
Регионалних центара од шест на чак 
једанаест, а у неким Регионалним 
центрима и број подручних канцеларија. 
Новим повећањем броја подручних 
канцеларија на нивоу целе Србије, од 
2009. године, долази до нове 
реорганицазије регионалних центара ради 
лакшег и бољег функционисања саме 
Мреже. Регионалном центру у Крушевцу 
придружена је подручна јединица 
Врњачка Бања у којој је запослено једно 
лице на радном месту: подручни 
координатор. Општина Врњачка Бања је 
подржала овај пројекат и са Регионалним 
центром за рурални развој Крушевац 
потписала Уговор о пословно техничкој 
сарадњи 110-18/10 од 26.03.2009. године.  
Закључком Општинског већа бр. 400-
858/10 од 01.07.2010. године дата је 
сагласност за суфинансирање рада 
канцеларије за пољоривреду и у 2011. 
годину. 

• Подршка активностима образо-
вних и других институција у организо-
вању и суфинансирању едукативних 
програма намењених пољопривредним 
произвођачима  у износу од 40.000,00 
динара. 

Циљ ових мера је повећање инфо–
рмисаности и едукација пољопривредника 
о најсавременијим достигнућима науке и 
технологије, а у циљу постизања већих 
приноса у примарној пољопривредној 
производњи.  

4. Подстицајни кредити  
    – 1.000.000,00 динара за хитне 

интервенције финансијске помоћи 
пољопривредним произвођачима са 
пребивалиштем на  територији 
општине Врњачка Бања 

Подстицајни кредити за хитне 
интервенције финансијске помоћи пољо-
привредним произвођачима биће додељени 
по појединачним захтевима регистрованих 
пољопривредних произвођача као помоћ у 

реализацији започете инвестиције у 
пољопривредном домаћинству. Кредитна 
средства Фонда у овој години користиће  за:  
1. Набавку основног стада,  
2. Изградњу и адаптацију штала,  
3. Набавку музилица, лактофриза и опреме 
за производњу млека,  
4. Набавку машина и опреме за припрему 
сточне хране  
5. Набавку сертификованог садно-
гматеријала  
6. Набавку опреме за производњу воћа у 
полузатвореном простору (противградне 
мреже, фолије, конструкције и сл.),  
7. Изградњу конструкција за објекте 
заштићеног простора покривеног пла-
стиком, вишегодишње вишеслојне фолије 
за покривање објеката заштићеног просто-
ра, фолије за сенчење и спречавање 
губитка топлоте,  
8. Набавку система за наводњавање,  
9. Набавку машина и опреме за 
производњу, транспорт и паковање 
повртарских култура (двоосовински 
трактори, тракторски прикључци за 
обраду земљишта, тракторске приколице, 
сепаратори и сл.) 
10. Изградњу мини прерадних погона, као 
што су хладњаче сушаре капацитета и 
мини млекаре капацитета.  
11. За развој и унапређење старих заната.  
Одлуку о додели подстицајних кредита на 
основу појединачних захтева корисника 
доносиће Општинско веће на предлог 
Одбора за пољопривреду. Донете Одлуке 
реализоваће Општинска управа у складу 
са чл. 6. Одлуке о оснивању буџетског 
фонда за унапређење пољопривреде и 
рурални развој општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине  Врњачка Бања бр. 
10/10). Услови под којим ће бити 
одобрена кредитна средства регулисаће се 
Одлуком о додели подстицајних кредита и 
то: 
-   рок отплате кредита 
-   висину каматне стопе 
-   период мировања отплате кредита 
-   инструменте за обезбеђење поврата 
средстава 
-   висину износа по појединачном захтеву 
-   висину сопственог учешћа по 
предрачунској вредности предмета 
кредитирања  



 
 
  

5. Субвенције за регистарцију 
пољопривредног домаћинства  
    -130.000,00 динара 
  Ова мера има за циљ да стимулише 
пољопривреднике са територије општине 
Врњачка Бања да региструју своје 
пољопривредно домаћинство у Регистар 
пољопривредних газдинстава, како би 
имали могућност да остваре своја права у 
складу са Уредбама које доноси ресорно 
Министарство. Основ за доношење ове  
 
 
мере је Закључак Скупштине општине бр. 
9-162/11 од 28.04.2011. године. Субвенција 
се односи на финансирање трошкова 
прибављања документације за регистра–
цију пољопривредног домаћинства, пре 

свега плаћање таксе за Препис листа 
непокретности код РГЗ. 

          
 
 
 

Уколико се средства Фонда обезбеде и из 
других извора предвиђених чланом 5. 
Одлуке о оснивању буџетског Фонда за 
унапређење пољопривреде и рурални 
развој општине Врњачка Бања (средства 
из буџета Републике Србије, домаћих и 
страних донатора), иста ће се користити за 
реализацију активности у области 
пољопривреде, а у складу са Анексом 
Програма коришћења средстава за развој 
пољопривреде општине Врњачка Бања за 
2011. годину. 

III РАСПОРЕД СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  И РУРАЛНИ РАЗВОЈ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 
БАЊА У 2010. ГОДИНИ  
Програм Буџетска 

 средства 
Други 

 извори 
 

Укуукупно 

1. Организована посета 
традионалном међународном 
пољопривредном сајму у Новом 
Саду  
170.000,00 динара-  
 

170.000,00   170.000,00  

2. Субвенционисање вештачког 
осемењавања приплодних 
животиња и осигурања 
животиња, плодова, усева и 
пољопривредних машина 
1.000.000,00 динара 

1.000.000,00   1.000.000,00  

3. Унапређење стручног знања 
пољопривредника  - 200.000,000 
динара-  
 

200.000,00   200.000,00  

4. Подстицајни кредити  
– 1.000.000,00 динара + средства 
Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и 
пословних банака сходно Одлуци 
о додели подстицајних кредита. 

1.000.000,00   1.000.000,00  

5. Субвенција за трошкове прве 
регистрације пољопривредног 
газдинства 
130.000,00 динара 
 

130.000,00  130.000,00 

Укупно: 2.500.000,00  2.500.000,00 

 



 
 
  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
        Број: 400-914/11 од 28.5.2011.г.  
 

 
    
   

           ПРЕДСЕДНИК  
 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
     Зоран Сеизовић, с.р. 
 
 
 
148. 
  Општинско веће општине 
Врњачка Бања, на својој редовној 
58.седници одржаној дана 28.5.2011.год., 
на основу, чл.37. Одлуке о образовању и 
одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине 
Врњачка Бања“бр.5/09- пречишћен текст и 
3/11), 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.07/09), донело је  
 
                           З А К Љ У Ч А К  
 
                Општинско веће је упознато са 
информацијом бр.20-79/11 од 11.5.2011.г. 
комисије формиране решењем Председника 
општине бр.20-79/11 од 30.3.2011.године у 
вези рада МЗ Штулац у којој је између 
осталог наведено да Савет ове месне 
заједнице није одржавао седнице од 
12.10.2011.године. 
                Веће је такође упознато са дописом и 
допуном документације бр. 47/11 од 
23.5.2011.године која је достављена 
председнику Скупштине општине Врњачка 
Бања, Председнику општине Врњачка Бања, 
председнику комисије и Општинској управи 
општине Врњачка Бања којим се образлажу 
разлози због којих је комисија дошла до 
наведених закључака и доставља 
документација о одржаној седници 
21.1.2011.године. 
                Општинско веће констатује да се 
Савет месне заједнице Штулац сматра рас-
пуштеним јер су се стекли разлози из чл. 
чл.37.став1.алинеја 1. Одлуке о образовању и 
одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине  

Врњачка Бања“бр.5/09 – прчишћен текст и 
3/11)  о чему обавештава председника 
Скупштине општине Врњачка Бања. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 20-79/11 од 28.5.2011 године 
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                 Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
149. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 58.седници одржаној 
дана 28.5.2011.год., на основу, чл.37. став 
3.Одлуке о образовању и одређивању 
подручја месних заједница општине Врњачка 
Бања (“Сл.лист општине Врњачка 
Бања“бр.5/09- пречишћен текст и 3/11), 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.07/09), по доношењу 
закључка бр. 20-79/11 од 28.5.2011 године, на 
усмени предлог председника Скупштине 
општине Врњачка Бања, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
                I. Именују се у Привремени савет 
месне заједнице Штулац и то:  
1.Драшко Вучић, председник Привременог 
савета  
2.Бобан Срејић, члан Привременог савета 
3.Драган Јевтoвић, члан Привременог савета  
 
                 II. Задатак Привременог савета 
месне заједнице Штулац је да обавља текуће 
и неодложне послове из надлежности Савета 
месне заједнице Штулац. 
  
                 III. Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од објављивања у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 



 
 
  

       Број: 020-88/11 од 28.5.2011 године 
 
  ПРЕДСЕДНИК  

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                      Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
150. 
            Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 58. седници 
одржаној дана 28.5.2011.год., а на основу 
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  
 
             1.Општинско веће је упознато са  
Одлуком Управног одбора Установе 
Спортски центар Врњачка Бања бр. 01-447/11 
од 10.5.2011.год о ценама услуга на 
Олимпијском базену у 2011.год.  
             2. Даје се сагласност на Одлуку 
Управног одбора Установе Спортски центар 
Врњачка Бања бр. 01-447/11 од 
10.5.2011.године о ценама услуга на 
Олимпијском базену у 2011.години. 
             3.Саставни део овог закључка чини 
Одлука Управног одбора Установе Спортски 
центар Врњачка Бања бр. 01-447/11 од 
10.5.2011.године о ценама услуга на 
Олимпијском базену у 2011.години. 
             4. Одлука 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: 38-13/11 од 28.5.2011.год. 
                                                                                             
   ПРЕДСЕДНИК 

  
-  иницирање и праћење превентивне и 

друге активности у области безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
општине,                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                              Сеизовић Зоран,с.р. 
____________________________________ 
 
151. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 58.  седници 

одржаној дана 28.5.2011.год., на основу, чл.8. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл.гласник РС“41/09,53/10 ) 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.07/09), 
донело је 
 
                        Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
            Формира се Савет за координацију 
послова безбедностi саобраћаја на 
путевима на територији општине Врњачка 
Бања (у даљем тексту: Савет) као радно 
тело Општинског већа општине Врњачка 
Бања  у саставу: 
1.  Јовић Перовић, командир Полицијске 
станице Врњачка Бања, председник Савета 
2.  Жељко Рајковић, командир Полицијске 
испоставе Врњачка Бања, зам.председника 
Савета 
3. Љубиша Карамарковић, директор Дома 
здравља,члан  
4.Славољуб Сарић, директор Гимна-
зије,члан 
5.  Иван Радовић , одборник СО,члан 
6.  Саша Радисављевић, члан Општинског 
већа, члан 
7. Живорад Јаћимовић, начелник Одељења 
за инспекцијске послове, члан 
            Задатак Савета је координација и 
усклађивања послова безбедности 
саобраћаја на путевима који су из делокруга  
јединице локалне самоуправе у складу са 
одрдбама Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима а нарочито: 
- остваривање сарадње са органима и 

организацијама из области безбедности 
саобраћаја и усклађивање послове у 
функцији унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима  на територији 
општине Врњачка Бања, 

-  учешће у изради стратегије и годишњег 
плана безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине, 

-  извештавање Општинског већа о стању 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине, 



 
 
  

-  покретање иницијативе за унапређење 
саобраћајног васпитања и образовања, 
превентивно - промотивне активности, 
техничко опремање јединица саобраћајне 
полиције које контролишу и регулишу 
саобраћај на путевима на територији 
општине, усмеравање и праћење 
реализације утврђених програма 

-  информисање јавност и органа локалне 
самоуправе о активностима Савета,  

-  предлагање Општинском  већу Програма 
коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине. 

- предлаже Општинском већу формирање 
стручних комисија за потребе обављања 
појединих активности Савета 

  Савет има председника, заменика 
председника и пет чланова. 
   Техничке послове за потребе Савета 
обавља, организациона јединица Општинске 
управе надлежна за послове саобраћаја. 
    За рад у Савету, председнику, 
заменику председника, и члановима, секре-
тару припада накнада. 
 Накнада за рад у Савету, по одржаној 
седници, износи: за председника и за 
заменика председника 10%, а за чланове, 
секретара односно заменика секретара 5% од 
просечне месечне зараде по запосленом у 
привреди Републике Србије према последњем 
објављеном податку Републичког органа 
надлежног за послове статистике. 
 Средства за накнаду за рад у Савету 
обезбедиће се у буџету општине у оквиру 
раздела, из наменских средстава остварених 
наплатом новчаних казни за прекршаје 
предвиђених прописима о безбедности 
саобраћаја. 
.  Ово решење објавити у "Службеном 
листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

                Број: 020-91/11од 28.5.2011.г. 
 
                                     ПРЕДСЕДНИК 
                            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                Зоран Сеизовић,с.р. 
___________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

152. 
 На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009 и 73/10 ), члана 22.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2011.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10), 
председник општине  доноси,  
 

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 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 21.500,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 02 
Општинска управа, функционална 
класификација 111, економска класификација 
414, назив позиције Социјална давања 
запосленима. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 414 назив позиције 
Социјална давања запосленима. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се  
на основу  поднетог захтева директног 
буџетског корисника-Општинске управе, из 
разлога обезбеђивања средстава за исплату 
социјалних давања деци преминулих радника 
Општинске управе за децембар месец 2010. 
године.  
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр:400-712/11 од 26.04.2011.године 
                                
         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

 Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
153. 
       На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 



 
 
  

101/10 ), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10), председник 
општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(«Службени лист општине Врњачка Бања», 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 25.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 02 
Општинска управа, функционална 
класификација 111, економска класификација 
414, назив позиције Социјална давања 
запосленима. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 414- Социјална давања 
запосленима. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу донетог решења Одбора за 
административно мандатна питања и 
номативна акта број:400-650/11, од 
20.04.2011.год. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-650/11 од 20.04.2011.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

      Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
154. 
 На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009 и 73/10 ), члана 22.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.13/10), 
председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 8.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 02 Oштинска 
управа, функционална класификација 111, 
економска класификација 414, назив позиције 
Социјална давања запосленима. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 414, 
назив позиције Социјална давања 
запосленима.. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  решења Општинске управе број 
400-713/11 за исплату солидарне помоћи 
Трифуновић Светлани запосленој у 
Општинској управи на име помоћи због 
болести. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-713/11 од 06.05.2011.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
      Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
155. 
 На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009 и 73/10 ), члана 22.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10), 
председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 



 
 
  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 35.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 10 Основно 
образовање, функционална класификација 
912, економска класификација 463, назив 
позиције трансфери основним школама 
основној школи ''Попински борци''. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 463 назив позиције Трансфери 
основним школама у оквиру финансијског 
плана наведене школе 423- Услуге по 
уговору. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева број 400-767/11 
основне школе ''Попински борци'' ради 
организовања републичког такмичења из 
историје, којим би се покрио део трошкова 
организовања овог такмичења. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4.   Ово Решење објавити у Сл.листу Опш-
тине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-767/11 од 12.05.2011.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
      Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
156. 
      На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 73/10 
), члана 22.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 71.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.03 Остали 
трошкови, функционална класификација 112, 
редни број позиције 19/1, економска 
класификација 511, назив позиције Зграде и 
грађевински објекти. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 511 
назив позиције Зграде и грађевински објекти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева број 400-829/11 
директног буџетског корисника, Општинске 
управе, за потребе реализације Пројекта 
''Изградње дечијег игралишта у главном 
бањском парку''. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр: 400-829/11 од 20.05.2011.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

      Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
157. 
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 
73/10), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10), председник 
општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 



 
 
  

Бања»,бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 152.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 01 
Скупштина општине, председник општине, 
општинско веће и њихова радна тела, 
функционална класификација 112, економска 
класификација 482, назив позиције Порези, 
обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 482 
назив позиције Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске 
управе због недостатка средстава за исплату 
судских такси и такси за регистрацију возила. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр:400-780/11 од 12.05.2011.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
      Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
158. 
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 73/10 
), члана 22.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
Резерва буџета, функционална класификација 
110, економска класификација 49912, назив 

позиције Текућа буџетска резерва одобравају 
се средства у укупном износу од 29.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 2 Скупштина општине, 
функционална класификација 111, економска 
класификација 414, назив позиције Социјална 
давања запосленима.  
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења начелника Општинске 
управе општине Врњачка Бања бр.400-600/11  
ид 15.4.2011.године за потребе лечења 
запосленика Општинске управе, Васовић 
Александра. 
 3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр:400-600/11 од 15.04.2011.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
      Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
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