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52. 
 
Скупштина опш
седници одржан
чл. 264. а у вези
здравственој з
бр.107/05), чл. 
здравствених у
бр.42/06), чл.3. и
(«Сл.гласник РС
став 2. тачка 14.
ви («Сл.гласник 
и чл. 23. Стату
(«Сл.лист општи
ла је  

О ПРЕУЗИМ
ПРАВА НА

ВРЊ
 
I ОПШТЕ ОДРЕ
 

Овом одлуком
веној заштити 
здравствених у
Бања преузима 
здравља у Врња
Дом здравља), 
Здравственог цен

Одлуку о осн
Краљеву, је до
стичке Републи
26.7.1990.године
Окружни суд у
1554/90 од 20.8.1
регистар устано
фирмом: Здравс
во, улица Југ Б
Медицински цен
Краљево-ООУР 
ООУР Болнице 
апотеке Краљев
Бања, РО Дом з
апотека Рашка. 
 
 
 

ГОДИНА II

О  
 

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
18.  

О 

тине Врњачка Бања на 13-ој 
ој дана 14.9.2006.г. на основу 
 са чл.48., 50. и 94. Закона о 
аштити (Сл.гласник РС 
5. Уредбе о Плану мрежа 
станова («Сл.гласник РС» 
 4. Закона о јавни службама 
» бр.42/91 и 71/94),  чл. 18. 

 Закона о локалној самоупра-
РС» бр.9/02, 33/04 и 135/04), 
та општине Врњачка Бања 
не Краљево» бр.24/04), доне-

 
О Д Л У К У 
АЊУ ОСНИВАЧКИХ 
Д ДОМОМ ЗДРАВЉА  
АЧКА БАЊА 

ДБЕ 

Члан 1. 
, сагласно Закону о здравст-
и Уредби о Плану мрежа 
станова, Општина Врњачка 
оснивачка права над Домом 
чкој Бањи (у даљем тексту: 
који послује у саставу 
тра "Студеница" Краљево. 
ивању Здравственог центра у 
нела Скупштине Социјали-
ке Србије под бр. 463 од 
, на основу које одлуке је 
 Краљеву донео решење Fi. 
990.године о упису у судски 
ве, која ће пословати под 
твени центар, са п.о., Краље-
огданова бб, настале од РО 
тар "Др Љубинко Ђорђевић" 
Дом здравља Краљево, 

Краљево и ООУР Народне 
о, РО Дом здравља Врњачка 
дравља Рашка и РО Народна 

 
Члан 2. 

 – БРОЈ 8 – ВРЊАЧКА БАЊА – 28. СЕПТЕМБАР  2006. ГОДИНЕ 

Здравствена установа послује под називом:  
Дом здравља  Врњачка Бања, са седиштем у 
Врњачкој Бањи, ул. Краљевачка бр. 21. 
 
II ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 3. 
  

Дом здравља обавља следеће делатности: 
85120 Медицинска пракса - Ова делатност 

обухвата: медицинске консултације и лечење 
у области опште и специјалистичке медицине, 
које обављају лекари опште праксе, специја-
листи и хирурзи, медицинске консултације и 
лечење код куће (хитна помоћ),  

85130 Ова делатност обухвата: стомато-
лошку праксу општег и специјалистичког 
карактера 

523 Трговина на мало фармацеутским, ме-
дицинским, козметичким и таолетним пре-
паратима 

52310 Издавање и справљање лекова по 
рецептури 

52320 Трговина на мало медицинским 
препаратима и ортопедским помагалима 

52330 Трговина на мало козметичким и 
тоалетним препаратима 

33102 Производња инструмената и апара-
та за зубарство - (вештачки зуби, вештачких 
веза, вештачке вилице и осталог протетичког 
материјала). 

85141 Медицинска рехабилитација 
8514 Остала здравствена заштита станов-

ништва 
У Дому здравља се обезбеђује превен-

тивна здравствена заштита за све категорије 
становника, хитна медицинска помоћ, општа 
медицина, здравствена заштита жена и деце, 
патронажна служба, лабораторијска и друга 
дијагностика, превенција и лечење у области 
стоматолошке здравствене заштите, здравст-
вена заштита запослених, односно медицина 
рада. санитетски превоз, фармацеутска здра-
вствена делатност као посебном организа-
ционом делу, специјалистичко-консултатив-
на делатност из интерне медицине, пнеумоф-
тизиологије, офтамологије, оториноларин-
гологије и психијатрије, под условом обезбе-



28. септембар 2006.        СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА              Број 8   – Страна  2

ђења одговарајуће лабораторијске и друге 
дијагностике, физикална медицина и рехаби-
литација, санитетски превоз и обављају дру-
ги послови у складу са законом и Планом 
мреже здравствених установа. 

У циљу доступности здравствене заштите 
у Дому здравља се на територијалном прин-
ципу  могу организовати здравствене амбу-
ланте или здравствене станице, а по функ-
ционалном принципу за једну или више 
области у оквиру делатности (служба, оде-
љење, одсек). 

 
Члан 4. 

У обављању делатности из чл.3.ове од-
луке, Дом здравља остварује сарадњу са 
другим здравственим, социјалним, образов-
ним и другим установама и организацијама 
за припремање и извођење програма за очу-
вање и унапређење здравља.  

 
III СРЕДСТВА ЗА РАД И НАЧИН 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА 

 
Члан 5. 

Средства за оснивање и рад Дома здравља 
чине средства,  покретна и непокретна имо-
вина којом послује у државној својини,  
права и обавезе са којима Дом здравља рас-
полаже према деобном билансу на дан 
30.6.2006.г., као и сва средства и права које 
Дом здравља у свом пословању стекне до  
дана доношења ове одлуке односно прeузи-
мања оснивачких права,  која ће се утврдити 
билансом стања на тај дан. 

Дом здравља почиње са радом даном 
уписа у судски регистар. 

Даном почетка рада Дома здравља, као 
самосталне установе, Дом здравља преузима 
средства, имовину, права и обавезе и запос-
лене Дома здравља Врњачка Бања који пос-
лује при ЗЦ "Студеница" Краљево. 

 
Члан 6. 

Средства за оснивање и рад Дома здравља 
у државној су својини. 

 
Члан 7. 

Средства за рад Дома здравља обезбеђују 
се: 

- у буџету општине обезбеђују се средства 
за вршење оснивачких права, а које обухвата 
изградњу, одржавање и опремање Дома зд-
равља, односно инвестиционо улагање, ин-
вестиционо-текуће одржавање просторија, 
медицинске и немедицинске опреме и пре-
возних средстава, као и друге обавезе у ск-
ладу са  Закона о финансирању локалне само-
управе, другим законима и  овом одлуком,  

- у Републичком буџету, 
- из сопствених прихода (партиципације), 
- из донација,  
- и других прихода у складу са законом 

 
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА  
И ДОМА ЗДРАВЉА 
 

Члан 8. 
Општина је у обавези да предузима мере у 

циљу обезбеђивања и спровођења примарне 
здравствене заштите грађана на територији 
општине Врњачка Бања у делатностима које 
обавља Дом здравља, које се односе на: 

- праћење здравственог стања грађана и 
рада Дома здравља, 

- спровођење утврђених приоритета у 
здравственој заштити, 

- стварање услова за остваривање присту-
пачности и уједначености за коришћење при-
марне здравствене заштите из делатности 
Дома здравља и које се односе и на утвр-
ђивање недељног распореда рада, почетак и 
завршетак радног времена у Дому здравља, 

- координацију и сарадњу Дома здравља и 
грађана, органа општине, хуманитарним ор-
ганизацијама, социјалним и образовним уста-
новама, стручним органима, савезима и удру-
жењима, 

- планирање и остваривање програма за 
заштиту здравља од загађене животне среди-
не, 

- обезбеђење средстава у складу са зако-
ном и овом одлуком. 

На територији општине Врњачка Бања, се 
обезбеђује рад мртвозорске службе. 

Мере из става 1. и  2. овог члана, на ос-
нову закона, других прописа, општих и поје-
диначних аката, спроводи надлежни орган 
општине. 
 

Члан 9. 
Дом здравља је у обавези да извршном 

органу општине доставља Програм рада и 
развоја и годишњи извештај о раду, ради 
разматрања и давања сагласности, као и акт о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места. 

Дом здравља ће рационално користити 
финансијска средства, објекте, медицинску и 
немединцинску опрему која служе за обав-
љање делатности  коју  Дом здравља обавља.  

 
V ОРГАНИ  ДОМА ЗДРАВЉА 
 

Члан 10. 
Органи Дома здравља су: директор, управ-

ни одбор и надзорни одбор. 
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3.

Дом здравља може имати заменика дирек-
тора, који се именује и разрешава под усло-
вима, на начин и по поступку прописаном за 
именовање и разрешење директора Дома 
здравља. 

Директора, заменика директора, чланове 
управног одбора и надзорног одбора именује 
и разрешава  Скупштина општине. 
 

Члан 11. 
Директор организује рад и руководи про-

цесом рада, представља и заступа Дом 
здравља и одговоран је за законитост рада  
Дома здравља. 

Директор подноси управном одбору  пис-
мени тромесечни и шестомесечни извештај о 
пословању .  
 

Члан 12. 
Директор Дома здравља именује се на 

основу јавног конкурса који расписује 
Управни одбор Дома здравља. 

У погледу стручне спреме и испуњавања 
других услова, који су предвиђени законом и 
Статутом Дома здравља за избор директора, 
начина и поступка избора и разрешења 
директора примењује се Закон о здравственој 
заштити. 

У случају да се директор не изабере 
сагласно закону, Скупштина општине ће 
именовати вршиоца дужности директора на 
период од 6 месеци.  
 

Члан 13. 
Управни одбор Дома здравља: 
1) доноси статут уз сагласност оснивача, 
2) доноси друге опште акте у складу са 

законом, 
3) одлучује о пословању, 
4) доноси програм рада и развоја, 
5) доноси финансијски план и годишњи 

обрачун, 
6) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању, 
7) одлучује о коришћењу средстава, 
8)расписује јавни конкурс и спроводи 

поступак избора кандидата за обављање 
функције директора, 

9) обавља и друге послове утврђене зако-
ном и статутом. 

 
Члан 14. 

Управни одбор има 5 чланова, од којих су 
3 представници оснивача, а 2 из Дома здрав-
ља. Најмање 1 члан који се именује из реда 
запослених мора бити здравствени радник са 
високом стручном спремом. 

Чланови Управног одбора из Дома здрав-
ља се именују на предлог стручног савета 
Дома здравља. 
 

Члан 15. 
Надзорни одбор обавља надзор над радом 

и пословањем  Дома здравља. 
Надзорни  одбор има 3 члана, од којих су 

2 представници оснивача, а 1 из Дома 
здравља.  

Члан Надзорног  одбора из Дома здравља 
се именује на предлог стручног савета Дома 
здравља. 
 

Члан 16. 
Статутом Дома здравља ближе се уређују: 

делатност, унутрашња организација, упра-
вљање, пословање, услови за именовање и 
разрешење директора, заменика директора, и 
друга питања, као и послови и мере од 
значаја за рад Дома здравља, којима се обез-
беђује рационално и ефикасно обављање 
делатности. 

На Статут Дома здравља, сагласност даје 
Скупштина општине. 

На одредбе Статута, којима се уређује: 
- област здравствене заштите, односно 

специјалност из којих Дом здравља обавља 
здравствену делатност, 

- унутрашњу организацију, 
- услове за именовање и разрешење дире-

ктора, претходно се прибавља мишљење 
министарства надлежног за послове здравља. 

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Скупштина општине ће именовати Управ-

ни одбор и Надзорни одбор Дома здравља у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке, односно преузимања оснивачких 
права. 

До именовања Управног одбора, послове 
из његове надлежности вршиће привремени 
Управни одбор који ће се у складу са 
Законом и овом Одлуком именовати посеб-
ним решењем. 

  Управни одбор је у обавези да донесе 
Статут Дома здравља у року од 30 дана од 
дана именовања Управног одбора. 

 До именовања директора Дома здравља, 
његове послове и овлашћења вршиће лице 
које посебним решењем именује Скупштина 
општине Врњачка Бања. 

    
Члан 18. 

Оснивачка права у погледу финансирања 
Дома здравља врши Република до 1.1.2007. 
године. 
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 Оснивачка права у погледу финансирања 
Дома здравља, преузеће општина, обезбеђе-
њем средстава у буџету општине и преносом 
трансферних средстава. 

 
Члан 19. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а  објавиће се  у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр. 020-81/06 од 14.9.2006. године 
 
  ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Дане Станојчић, с.р. 

_______________________________________ 
 

53. 
 
Скупштина општине Врњачка Бања на 13-ој 
седници одржаној 14.9.2006.г., на основу чл. 
70-74. Закона о локалној самоуправи («Сл. 
гласник РС» бр.9/02, 33/04 и 135/05) и чл. 73. 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл.лист 
општине Краљево”,  бр. 24/04), донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ 
ПОДРУЧЈА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

 
Члан 1. 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке 
о образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Краљево бр. 22/04 ), чл. 3. се брише. 
 

Члан 2. 
Обавезују се органи месних заједница да у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке, изврше усклађивања статута са овом 
одлуком. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у Сл.листу општине Вр-
њачка Бања. 
  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 020-85/06 од 14.9.2006.г.  
 

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      Дане Станојчић, с.р. 

 
 

54.  
 
Скупштина општине Врњачка бања на 13-ој 
редовној седници одржаној 26.9.2006.г. која 
је наставак седнице од 14.9.2006.године, по 
разматрању Информације о кандидатури 
општине Врњачка Бања за организацију 
Националног фестивала Српског играног 
филма, а на основу чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Краљево» 
бр.24/04),  донела је  
 

О Д Л У К У 
О КАНДИДАТУРИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ЗА 
ОРГАНИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ 
ФЕСТИВАЛА СРПСКОГ ИГРАНОГ 

ФИЛМА 
 
 

1. Овом Одлуком се  истиче кандитатура 
општине Врњачка Бања за домаћина   Нацио-
налног фестивала Српског играног филма. 

2. При доношењу ове одлуке се имало у 
виду да би овакав вид културне манифес-
тације представљао допринос култури Србије 
и био  значајан сегмент културне и  турис-
тичке понуде Врњачке Бање, као и да  пос-
тоји  традиција од 30 година у организацији 
Фестивала филмског сценарија, уз реалну мо-
гућност обезбеђења адекватног простора за 
одржавање предвиђених програмских актив-
ности. 

3. У случају да надлежни одбор Минис-
тарства културе одобри кандидатуру, Општи-
на Врњачка Бања ће обезбедити средства за 
организацију овог Фестивала у износу од 
50% потребних средстава за његово одржа-
вање. 

4. Организатор Фестивала, у случају до-
бијања кандитуре ће бити Културни центар 
Врњачка Бања. 

5. Саставни део ове Одлуке чини Пројекат 
о Националном фестивалу Српског играног 
филма, који је израђен од стране Културног 
центра Врњачка Бања. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-496/06  од  26.9.2006.г. 
 
ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Дане Станојчић, с.р. 
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55.  
 
Скупштина општине Врњачка Бања на 13-ој 
седници одржаној  26.9.2006.г., која је 
наставак седнице од 14.9.2006.г., на основу 
чл.18. став 1. тачка 4. Закона о локалној 
самоуправи («Сл.гласник РС» бр.9/02, 33/04 
и 135/05), чл. 4. став 1. тачка 7. Закона о 
комуналним делатностима («Сл.гласник РС» 
бр.16/97,42/98) и  чл. 23. Статута општине 
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”,  
бр. 24/04), донела је 

 
О Д Л У К У 

О РАДУ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

 
Члан 1. 

Улична расвета у општини Врњачка Бања 
има јединствено време рада на целој својој 
територији. 
  

Члан 2. 
Време рада уличне расвете одређује 

извршни орган својом одлуком, а на предлог 
Општинског већа.  
     

Члан 3. 
Усклађивање времена рада уличне расвете 

врши се према потреби а најмање једном у 
два месеца. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од да-

на објављивања у Сл.листу општине Вр-
њачка Бања. 
      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 9-463/06 од 26.9.2006.г.  
 

ПРЕДСЕДНИК  
   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

            Дане Станојчић, с.р. 
_______________________________________ 
 
56.  
 
Скупштине општине Врњачка Бања на 13-ој  
седници одржаној дана 26.9.2006.г.,која је 
наставак седнице од  14.9.2006.год. на основу 
чл.30.ст.1.тачка 8. Закона о локалној само-
управи ("Сл.гласник РС", број 9/02,33/04 и 
135/05), чл. 18. Закона о јавним службама 
(«Сл.гласник РС» бр.42/91 и 71/94), чл. 134. 
Закона о здравственој заштити («Сл.гласник 
РС» бр.107/05), чл.17.став 4. Одлуке о пре-
узимању оснивачких права над Домом 

здравља Врњачка Бања бр.020-81/06 од 
14.9.2006.г. и чл. 23. ст.1. тачка 8. Статута 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Краљево”, бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА ВРЊАЧКА БАЊА 
 

I. 
За вршиоца дужности директора Дома 

здравља Врњачка Бања, именује се др Зоран 
Вучић на период до 6 месеци, односно до 
именовања директора Дома здравља. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а објавиће се у "Службе-
ном листу општине Врњачка Бања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-84/06 од 26.9.2006.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Дане Станојчић, с.р. 
_______________________________________ 
      
57.  
 
Скупштине општине Врњачка Бања на 13-ој  
седници одржаној дана 26.9.2006.г.,која је 
наставак седнице од  14.9.2006.год. на основу 
чл.30. ст.1. тачка 8. Закона о локалној само-
управи ("Сл.гласник РС", број 9/02,33/04 и 
135/05), 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.17.став 2. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над Домом 
здравља Врњачка Бања бр.020-81/06 од 
14.9.2006.г. и чл.23.ст.1.тачка 8. Статута 
општине Врњачка Бања ("Сл.лист општине 
Краљево", бр.24/04), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРИВРЕМЕНОГ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

У Привремени Управни одбор Дома 
здравља Врњачка Бања, именују се: 
 
ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА 
 1. Бабић Зоран, дипл.маш.инг. 
 2. Бекчић Милија, дипл.ецц. 

3. Јочић Зоран, дипл. маш. инг. 
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ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА 

1. Гашић др Душан, спец. интерне 
медицине 

2. Стевановић др Зоран, спец. медицине 
рада . 
 

II 
Привремени Управни одбор ће обављати 

послове из његове надлежности до имено-
вања Управног одбора, у складу са Одлуком 
о преузимању оснивачких права над Домом 
здравља Врњачка Бања бр.020-81/06 од 
14.9.2006.године. 
 

III. 
Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења, а објавиће се у "Службе-
ном листу општине Врњачка Бања". 
     
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-83/06 од 26.9.2006.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК  

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Дане Станојчић, с.р. 
_______________________________________ 

 
58.  
 
На основу чл. 48. Закона о буџетском сис-
тему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председ-
ник Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), функ-
ционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 250.000 
динара на име финансирања Уговора број 
110-2557/05 од 29.12.2005.год. који је 
склопила Општина Врњачка Бања и Ту-
ристичко спортски центар са Хотел 
«Брезом» о коришћењу базена и који се 
реализује преко Установе Туристичко 
спортски центар а на основу поднетог 
захтева истог директног корисника број 
400-703/06 од 18.08.2006. год. 

2. Средства тачке 1. овог решења распоре-
ђују се у корист апропријације у разделу 
10, функционална класификација 473, 
економска класификација 423 назив апро-
пријације Услуге по уговору чији је 
корисник Установа Туристичко спортски 
центар. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана апропријација корис-
ника буџета. 

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

4. Ово решење објавити у «Службеном лис-
ту Општине Врњачка Бања». 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број 400-703/06 од 18.08.2006. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Родољуб Џамић,с.р. 
_______________________________________ 
 
59.  
 
На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) 
председник Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџе-

ту општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 130.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1 о)Накнаде за социјалну заш-
титу из буџета општине, функционална 
класификација 090, економска класифи-
кација 472 назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана апро-
пријација накнаде за социјалну заштиту 
из буџета општине. 

2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева Општинске управе 
упућеног Председнику Општине заведе-
ног под бројем 400-680/06 од 15.08.2006. 
који је саставни део овог решења. 
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3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне са-
моуправе. 

4. Ово решење објавити у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-680/06 од 17.08.2006. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Родољуб Џамић,с.р. 
_______________________________________ 
 
60.  
На основу чл. 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) председ-
ник Општине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-

џету општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције те-
кућа буџетска резерва одобравају се сре-
дства у укупном износу од 350.000 дина-
ра на име финансирања реконструкције 
крова за ОШ «Бранко Радичевић» на зг-
ради у школском месту Доњи Грачац а на 
основу поднетог захтева истог корисника 
буџета број 400-674/06 од 11.08.2006. год. 

2. Средства тачке 1. овог решења распоре-
ђују се у корист апропријације у разделу 
3, функционална класификација 912, еко-
номска класификација 463 назив апро-
пријације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти кориснику ОШ «Бранко 
Радичевић». За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана апропријација корис-
ника буџета. 

3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне са-
моуправе. 

4. Ово решење објавити у «Службеном лис-
ту Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-674/06 од 17.08.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

61.  
 
На основу чл. 48. Закона о буџетском систе-
му («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) 
и чл. 11. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) председник Општи-
не Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-

џету општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције те-
кућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 78.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1 д) Дотације политичким стран-
кама, функционална класификација 110, 
економска класификација 481942 назив 
позиције Дотације политичким странкама. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати пла-
нирана апропријација Дотације политич-
ким странкама. 

2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева Општинске управе 
упућеног Председнику Општине заведе-
ног под бројем 400-301/06 од 24.08.2006. 
год. који је саставни део овог решења. 

3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне са-
моуправе. 

4. Ово решење објавити у «Службеном лис-
ту Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-301/06 од 24.08.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

_______________________________________ 
 
62.  
 
На основу чл. 48. Закона о буџетском сис-
тему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
87/02) и чл. 11. Одлуке о буџету општине Вр-
њачка Бања за 2006. год. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 2/05) пред-
седник Општине Врњачка Бања доноси 
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РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџе-

ту општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 5.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1) функционална класификација 
090, економска класификација 472 назив 
позиције Накнада за социјалну заштиту 
из буџета. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће резерве.  

2. Средства из претходне тачке овог реше-
ња одобравају се на основу поднетог 
захтева Димић Гордане из Руђинаца заве-
деним под бр. 400-704/06 од 21.08.2006. 
год. 

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

4. Ово решење објавити у «Службеном лис-
ту Општине Врњачка Бања». 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-704/06 од 7.09.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

_______________________________________ 
 
63.  
На основу чл. 48. Закона о буџетском систе-
му («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) 
и чл. 11. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) председник Општи-
не Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџе-

ту општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 500.000 
динара на име финансирања услуга оси-
гурања деце школског и предшколског 
узраста од последица несрећног случаја. 

2. Средства тачке 1. овог решења распо-
ређују се, на захтев директног буџетског 
корисника Општинске управе број 400-
714/06 од 24.08.2006. год. у корист апро-
пријације у резделу 3, функционална 
класификације 912, економска класифи-
кације 421 назив апропријације Стални 
трошкови у износу од 126.000 динара и у 
разделу 4 функционална класификације 
922, економска класификација 421 у 
износу од 374.000. За наведени износ 
умањи ће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апроприја-
ција корисника буџета. 

3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне са-
моуправе. 

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

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-714/06 од 5.09.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

_______________________________________ 
 
64. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском систе-
му («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) 
и чл. 11. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) председник Опш-
тине Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџе-

ту општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), функ-
ционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције те-
кућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 200.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 10) функционална класификације 
810, економска класификација 48191 на-
зив апропријације Дотација спортским и 
омлад. Организацијама – Организација и 
одржавање спортских такмичења и мани-
фестација од значаја за општину. За на-
ведени износ умањиће се планирана пози-
ција Текуће резерве. 

2. Средства из претходне тачке овог реше-
ња одобравају се на основу поднетог 
захтева Ф.К. «Гоч» из Врњачке Бање 
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заведеним под бр. 400-729/06 од 
5.09.2006.год.  и решења донетог за развој 
спорта и спортских активности од значаја 
за општину Врњачка Бања број: 400-
729/06 од 05.09.2006.год. 

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

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

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-729/06 од 6.09.2006. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Родољуб Џамић,с.р. 

______________________________________ 
 

65. 
На основу чл. 48. Закона о буџетском сисему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02 и 87/02) и 
чл. 11. Одлуке о буџету општине Врачка Ба-
ња за 2006. год. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 2/05) предедник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о бу-

џету општине Врњачка Бања за 2006. г. 
(«Службени лист општине Врњачка Ба-
ња» бр. 2/05) у оквиру раздела 1б), функ-
ционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције те-
кућа буџетска резерва одобравају се сред-
ства у укупном износу од 25.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 10) функционална класификацијa 
810, економска класификација 4819 назив 
позиције Дотације спортским и омла-
динским организацијама. За наведени из-
нос умањиће се планирана позиција Теку-
ће резерве. 

2. Средства из претходне тачке овог реше-
ња одобравају се на основу поднетог зах-
тева Рукометног клуба «Гоч-Меркур» за-
веденим под бр. 400-798/06 од 20.09.2006. 

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

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

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-798/06 од 21.09.2006. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Родољуб Џамић,с.р. 

66. 
                                   

Одељење за заштиту животне средине и 
друштвено економски развој општинске 
управе ошштине Врњачка Бања на основу 
члана 22. члана 23. и члана 33. Закона о 
процени утицаја на животну средину («Сл. 
гласник РС» бр. 135/04) и члана 42.  Одлуке о 
општинској управи општине Врњачка Бања 
(«Сл.лист општине Краљево» бр.13/05) 
доноси 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О раду техничке комисије  за оцену 

студије о процени утицаја на животну 
средину 

  
Члан 1. 

Овим правилником прописује се начин 
рада и одлучивања техничке комисије за оце-
ну студије о процени утицаја на животну 
средину (у даљем тексту студија о процени 
утицаја). 

Надлежни орган може образовати једну 
или више техничких комисија у зависности 
од врсте студије о процени утицаја. 

Комисија има председника и потребан 
број чланова из реда запослених и поставље-
них лица у општинској управи, односно запо-
слених и постављених лица у заинересо-
ваним органима и организацијама, као и из 
реда независних стручњака, на основу Реше-
ња  надлежног органа општине о формирању 
Техничке комисије.  
 

Члан 2. 
Техничка комисија: 

1. проверава обим и садржај студије о 
процени утицаја у односу на одлуку о 
обиму и садржају студије о процени 
утицаја, 

2. испитује студију о процени утицаја, 
мишљења заинтересованих органа и 
организација и јавности и преглед 
мишљења надлежних органам 

3. оцењује подобност предвиђених мера 
за спречавање, смањење и отклањање 
могућих штетних утицаја пројекта на 
стање животне средине на локацији и 
ближој околини, у току извођења 
пројекта, рада пројекта, у случају 
удеса и по престанку рада пројекта. 

Техничка комисија може да захтева од 
носиоца пројекта да у одређеном року из-
врши измене и допуне у достављеној студији 
о процени утицаја а по потреби да изврши и 
обилазак локације. 
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Члан 3. 
Техничка комисија ради и одлучује на 

седницама. 
Техничка комисија пуноважно ради и 

одлучује ако седници присуствује више од 
половине чланова. 

Одлуке техничке комисије су пуноважне 
ако су донете већином гласова присутних 
чланова. 

 
Члан 4. 

Седнице техничке комисије одржавају се 
по потреби, у зависности од броја и врсте 
студија о процени утицаја. 

Седнице техничке комисије сазива пред-
седник. 

У случају спречености председника, сед-
ницу техничке комисије сазива заменик 
председника или члан техничке комисије 
кога председник техничке комисије овласти. 

 
Члан 5. 

У току припреме седнице техничке коми-
сије утврђује се предлог дневног реда, при-
премају материјали за сваку тачку и одређују 
известиоци. 

Предлог дневног реда утврђује председ-
ник техничке комисије. 

На седницу техничке комисије председ-
ник техничке комисије може позвати но-
сиоца пројекта,обрађиваче студије о процени 
утицаја, као и представнике надлежних орга-
на и организација који су издали услове, 
сагласност и мишљења у претходном пос-
тупку. 

 
Члан 6. 

Уз позив за седницу техничке комисије 
доставља се предлог дневног реда . Позив за 
седницу се доставља најмање 5 дана пре дана 
одређеног за одржавање седнице. 

 
Члан 7. 

На седницама техничке комисије се води 
записник који потписује председник технич-
ке комисије и записничар.Записник са сед-
ница техничке комисије чува се уз материјал 
о процени утицаја. 

Записник води лице које одреди председ-
ник. 

Записник садржи: означење седнице, ред-
ни број седнице, место и датум одржавања 
седнице, време почетка седнице, име пред-
седавајућег на седници, број и имена присут-
них  и одсутних  чланова на седници и 
констатацију да ли је изостанак оправдан или 
не, констатацију о постојању кворума, пред-
ложени и усвојени дневни ред, ток седнице, 

ток одлучивања , гласања и донете одлуке, 
закључке, потпис председавајућег и записни-
чара. 

 
Члан 8. 

По завршеној дискусији о студији о 
процени утицаја техничка комисија сачињава 
извештај са оценом студије о процени ути-
цаја и предлаже одлуку о давању сагласности 
односно одбијању захтева сагласности на 
студију о процени утицаја. 

Техничка комисија је дужна да извештај 
са оценом студије о процени утицаја и пред-
логом одлуке о давању односно одбијању 
давања сагласности на студију о процени 
утицаја достави надлежном органу најкасније 
у року од 30 дана од дана пријема до-
кументације од надлежног органа. 

                                                   
Члан 9. 

Носилац пројекта сноси трошкове рада 
Техничке комисије. Сваком члану Техничке 
комисије припада право на накнаду у нето 
износу од 2.500,00 динара. 

 
Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ДРУШТВЕНО ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 501-38/06, дана: 26.09.2006. 

                         
НАЧЕЛНИК OДЕЉЕЊА 

            Живорад Јаћимовић с.р. 
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