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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
 
И ОРГАН 

ову члана 2. Одлуке о 
временог органа општине 

''Сл. гласник РС'', бр. 73/08) 
ника о раду Привременог 
 Врњачка Бања (''Сл.лист 
ка Бања'' бр.12/08), решава-
 неодложним пословима из 
упштине општине,  Привр-
штине Врњачка Бања на 4. 
ој 9.9.2008.године, донео је  

 Д Л У К У 
 И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
ЊУ И ДРУГИМ ВРСТАМА 
И УЧЕНИЦИМА И 
МА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
Е ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 
ци   о  кредитирању и 
а помоћи ученицима и 
а територије општине 
Сл.лист општине Врњачка 
/07 ), у чл.1.став 2. се мења 
редства за ученичке и 
ите и друге врсте помоћи се 
џету, а реализају 90% за 
за друге врсте помоћи, по 
ос којим  се финансирају 
а и 10б.'' 

Члан 2. 
0.додаје се поглавље које 

СПОВРАТНА НОВЧАНА 
НОВУ ОСТВАРЕНИХ РЕ-
РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИ-

Члан 3. 
авља наведеног у чл.2.ове 
е чланови 10а и 10б. који 

 
 
 

 
 

''Члан 10а 
 Ученици 6., 7. и 8-ог разреда 
основних школа који имају пребивалиште 
на  територији општине Врњачка Бања, 
који су у 6., 7. и 8-ом разреду освојили 
прво, друго или треће место на 
Републичким такмичењима у појединачној 
конкуренцији, након одржаних општинских 
и окружних такмичења  из наставних 
области по програму и усвојеном кале-
ндару такмичења које доноси министа-
рство надлежно за послове просвете, 
остварују право на посебну бесповратну  
новчану помоћ по основу  остварених  
резултата  који се у месечном износу утвр-
ђује у висини двоструког износа општи-
нског кредита који остварују ученици 
средњих школа. 
 Ученици из претходног става овог 
члана, ово право остварују у 1. разреду 
средње школе, у 10 месечних рата, на  
начин на који ученици остварују право на 
ученички кредит. 
 Ученици који остварују ово право, 
су у обавези да Одељењу надлежном за 
послове образовања, најкасније до 30.септ-
ембра текуће године доставе доказе да 
испуњавају услове за остваривање права из 
овог члана односно доказе о оствареним 
резултатима на такмичењима и доказ о 
упису у 1. разред средње школе. 
 Остваривавање овог права, 
искључује право на конкурисање ових 
ученика за остваривање права на 
општински ученички кредит у школској 
години за коју примају ову помоћ. 
 

Члан 10б 
Ученици 1., 2., 3., и 4-ог разреда 

средњих школа који имају пребивалиште 
на  територији  општине Врњачка Бања, 
који су у 1., 2., 3., и 4-ом разреду освојили 
прво, друго или треће место на Репуб-
личким такмичењима у појединачној 
конкуренцији, након одржаних општинских 
и окружних такмичења из  наставних 
области по програму и усвојеном кале-
ндару такмичења које доноси министарство 
надлежно за послове просвете, остварују 
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право на посебну бесповратну  новчану 
помоћ по основу остварених  резултата  
који се у месечном износу утврђује у 
висини двоструког износа општинског  
кредита који остварују студенти. 
 Ученици из претходног става овог 
члана, ово право остварују у  првој години 
студија у 10 месечних рата, на  начин на 
који студенти остварују право на 
студентски кредит. 
 Студенти који остварују ово право 
у складу са ст.1. и 2. овог члана, су у 
обавези да Одељењу надлежном за послове 
образовања, најкасније до 31.октобра 
текуће године доставе доказе да испуњавају 
услове за остваривање права из овог члана, 
односно доказе о оствареним резултатима 
на такмичењима и доказ о упису на 1. 
годину студија на одређеном факултету. 
 Остваривавање овог права,  искљ-
учује право на конкурисање ових студената  
за остваривање права на општински сту-
дентски кредит у школској години за коју 
примају ову помоћ.'' 
 

Члан 4. 
 О остваривању права из чл.3. ове 
одлуке, односно чл.10а. и 10б. Одељење 
надлежно за послове образовања, доноси  
посебно решење. 

 
Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана доношења, а објавиће се у ''Слу-
жбеном листу општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1191/08  од 9.9.2008.године 

              
              ПРЕДСЕДНИК 

  ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
                        Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
130. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 
73/2008), Стратегије Социјалне заштите 
општине Врњачка Бања за 2008 – 2012 
године (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.1/08) и чл.26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.12/08),  решавајући о текућим и неодло-
жним пословима из надлежности Скуп-
штине општине,  Привремени орган општи-

не Врњачка Бања, на 4.седници, одржаној 
9.9.2008.године, донео је  

 
О Д Л У К У 

О СУБВЕНЦИЈАМА ЗА СМЕШТАЈ ДЕЦЕ 
У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ        

''РАДОСТ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се регулишу услови 
за остваривање права на субвенције родите-
љима  у трошковима за смештај и исхрану 
деце у Предшколској установи ''Радост'' 
Врњачка Бања (У даљем тексту: вртић). 
 

Члан 2. 
 Утврђује  се субвенција у износу од 
100% за: 
- треће и свако следеће дете по редоследу 
рођења, на основу утврђеног родитељства, 
односно старатељства,  
- децу родитеља који су у стању социјалног 
старања за време док то стање траје,  
- децу палих бораца, незапослених ратних 
војних инвалида и 
- децу ометену у развоју. 

Услов за остваривање овог права се 
доказује одговарајућим документом изда-
тим од стране надлежног органа. 

 
Члан 3. 

 Утврђује  се субвенција у износу од 
30% за прво и друго дете по редоследу 
рођења, на основу утврђеног родитељства, 
односно старатељства. 
 

Члан 4. 
 Исплата утврђених субвенција из 
чл.2. и 3. ове одлуке, вршиће се у корист 
Предшколске установе ''Радост'', а на 
основу извештаја коју вртић доставља 
Општинској управи до 5-ог у текућем за 
претходни месец. 

 
Члан 5. 

 Право на субвенције за свако дете 
које похађа вртић утврдиће,  на основу 
достављених доказа, приликом уписа и 
склапања уговора са родитељима Предш-
колска установе ''Радост''. 
 

Члан 6. 
Предшколски припремни програм, 

није обухваћен овом одлуком, обзиром да 
се као обавезан финансира из средстава 
Републике Србије. 

Члан 7. 
 Услови и начин за остваривање 
права на субвенције из ове одлуке, ближе 



 Страна 3     -   Број 16.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 12.09.2008.године 
  

се регулишу посебним актом вртића-  
Ценовником сулуга смештаја деце у 
Предшколску установу ''Радост'', на који 
сагласност даје надлежни орган општине. 
 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, објавиће се у 
Сл.листу општине Врњачка Бања, а 
примењује се од  1.9.2008.године. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1194/08  од 9.9.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

               ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
                           Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
131. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 
73/2008),  чл. 68. Закона о заштити животне 
средине (Сл.гласник бр.135/04) и чл.26. 
Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08) решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Скупштине општине,  
Привремени орган општине Врњачка Бања, 
на 4. седници, одржаној  9.9.2008. године, 
донео је 

О Д Л У К У 
о приступању изради Локалног 

Еколошког Акционог Плана општине 
Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком приступа се изради 
Локалног Еколошког Акционог Плана 
(ЛЕАП-а) општине Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
 Локални Еколошки Акциони План 
се доноси у складу са Националним 
стратегијом одрживог развоја, Одлуке о 
отпочињању израде стратешког планирања 
и изради Стратегије одрживог развоја 
општине Врњачка Бања у делу који се 
односи на заштиту животне средине и 
очување природних ресурса, Акционим и 
Санационим плановима које доноси Влада 
Републике Србије, као и посебним 
интересима и специфичностима општине 
Врњачка Бања. 

 

 
Члан 3. 

 Локални Еколошки Акциони План 
је документ који се израђује применом 
посебне методологије коју су развили 
Институт за одрживе заједнице из 
Вермонта (САД) и Регионални центар за 
животну средину за Централну и Источну 
Европу (РЕЦ), уз садрадњу са Шведском 
агенцијом за међународни развој. 
 

Члан 4. 
 Локални Еколошки Акциони План 
се израђује са циљем да се допринесе 
побољшању услова живота грађана 
општине Врњачка Бања и заштити животне 
средине очувању природе  и развоја 
комуналне инфраструктуре на подручју 
општине Врњачка Бања  и садржи преглед 
стања животне средине, основне проблеме 
животне средине, приоритетне циљеве у 
очувању животне средине у општини 
Врњачка Бања, начин, динамику и средства 
за реализацију плана. 
 

Члан 5. 
 Израда ЛЕАП-а реализоваће се 
општина Врњачка Бања у сарадњи са 
Регионалним центром  за животну средину 
за Централну и Источну Европу (РЕЦ), 
канцеларија у Србију, а на основу 
Споразума којим се регулишу обим и 
циљеви, принципи сарадње, права и 
обавезе уговорних страна и друга питања 
од значаја за израду ЛЕАП-а. 

 
Члан 6. 

 Посебним решењем образоваће се 
Координационо тело и Радна група за 
спровођење свих активности везаних за 
припрему, праћење, давање смерница и 
инструкција у изради ЛЕАП-а. 
 

Члан 7. 
 Доношење ЛЕАП-а представља 
основу и услов за директно конкурисање 
код донаторских организација и 
институција у циљу обезбеђења средстава 
за његову реализацију и решавање 
приоритетних еколошких проблема. 
 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 501-30/08 од 9.9.2008.године 

К

Право на остварење једнократне 
новчане помоћи, имају појединци или 
породице које се налазе у стању социјалне 

потребе,  изузетно тешке материјалне сит-
уације, а  коју не могу самостално да прева-
зиђу и чија примања не прелазе минимални 
ниво социјалне сигурности утврђен 
Законом.  

ПРЕДСЕДНИК  
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

 Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
132. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 
73/2008),  чл.14 Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.10/07 и 2/07) и чл.26. Пословника 
о раду Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.12/08), решавајући о текућим и 
неодложним пословима из надлежности 
председника општине,  Привремени орган 
општине Врњачка Бања, на 4. седници, 
одржаној  9.9.2008. године, 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 
намењених за социјалну заштиту из буџета 
општине Врњачка Бања.  

Члан 2. 
Расподела средстава намењених за 

социјалну заштиту вршиће се сходно 
опредељеним средствима у буџету општине 
Врњачка Бања  на следећи начин: 
 
1.Једнократне новчане помоћи.......35% 
2. Побољшање услова становања социјално 
угрожених ................. ..................  25% 
3.Субвенције за плаћање комуналних 
услуга...........................................   40% 

 
Члан 3. 

Права из ове Одлуке могу остварити 
лица са пребивалиштем најмање 1 годину 
на територији општине Врњачка Бања која 
се нађу у стању социјалне потребе. 
 
1.Једнократне новчане помоћи 
 

Члан 4. 

Право на остварење једнократне 
новчане помоћи може се остварити у 
следећим случајевима :  

- За набавку основних животних 
намирница; 

-За потребе лечења, набавку лекова и 
ортопедских помагала; 
-Покривање трошкова сахране, 
-У другим изузетно тешким и урге-
нтним стањима  у којима се нађе 
појединац, породица или  група људи 
(елементарне непогоде, техничке 
несреће, губитак посла и др.). 

Лица из става 1. ове Одлуке имају 
право на остварење једнокаране новчане 
помоћи само уколико исто нису остварили 
у Центру за социјални рад општине 
Врњачка Бања, што се утврђује на основу 
извештаја Центра. 

 
Члан 5. 

 Висина једнократне помоћи у току 
календаске године може износити највише 
до износа једне просечне месечне зараде у 
Општини, по задњем објављеном податку у  
моменту одлучивања. 
 У сваком конкретном случају  
висина ове помоћи утврдиће се зависно од 
потреба и стања појединца, односно 
породице. 
  

Члан 6. 
 Решење о  остваривању права  на 
једнократну новчану помоћ доноси предсе-
дник Привременог органа 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 појединци или породице чија при-
мања не прелазе минимални ниво соци-
јалне сигурности утврђен Законом, а која 
живе у стамбеном простору који је 
неопходно поправити због руинираности, 
дотрајалости или склоности паду, може се 
одобрити помоћ набавком грађевинског 
материјала или покривање трошкова 
неопходних радова за санацију и стављање 
објекта у функцију. 
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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 и предрачун радова 
сачињен од стране Дирекције за планирање 
и изградњу или другог овлашћеног 
пројектанта.  
 

Члан 8. 
Висина помоћи може износити до 

пет просечних месечних зарада у кале-
ндарској години у општини по задњем 
објављеном податку у моменту одлучивања 
по захтеву.  

У сваком конкретном 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 од стране Центра 
за социјални рад као и лица која су 
остварила право  на једнократну новчану 
помоћ код Центра за социјални рад или 
општинског органа управе задуженог за 
социјална питања, с тим да максимални 
износ одобрених средстава у току 
календаске године може износити највише 
до пет просечних плата у општини, по 
званично објављеним статистичким 
подацима. 

Право на овај облик помоћи може 
се остварити и по појединачној стамбеној 
јединици која би се градила или гради у 
циљу решавања стамбених потреба лица са 
посебним социјалним потребама (соци-
јално 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 Привременог органа 
општине, а  на предлог општинског органа 
надлежног за послове социјалне заштите. 
 
3. Субвенције за плаћање комуналних 
услуга 
 

Члан 10. 
 Утврђује се право на остваривање 
субвенција и то: 

- Накнада за утрошену воду и 
одношење и депоновање смећа 

- Утрошак електричне енергије. 
 Право на остваривање субвенција  
по основу накнада за утрошену воду, 
одношење и депоновање смећа имају 
корисници МОП-а, преко Центра за 
социјални рад општине Врњачка Бања, 
корисници права на додатак за помоћ и 
негу другог лица оствареног предко Центра 
за социјални рад општине Врњачка Бања, 
породице које имају хендикепирано лице 
(слепо лице, лице оболело од дистофије, 
лице оболело од церебралне парализе), 
породице палих бораца у ратовима од 
1991.год до 1999.год. и хранитељске 
породице у којима су смештена деца без 
родитељског старања.  
 

Члан 11. 
 Право на субвенцију наведена 
домаћинства односно појединци остварују 
за потрошњу до 1,5 метара кубних воде по 
члану домаћинства, односно до 
максималног износа плаћања воде и 
одношења смећа од   100,00 динара 
месечно. 
 

Члан 12. 
 Право на остваривање субвенција  
по основу накнада за  утрошену електричну 
енергију имају корисници МОП-а, преко 
Центра за социјални рад општине Врњачка 
Бања, породице које имају хендикепирано 
лице (слепо лице, лице оболело од 
дистофије, лице оболело од церебралне 
парализе). 

 
Члан 13. 

 Право на субвенцију наведена 
домаћинства односно појединци остварују 
за потрошњу до 200 киловат часова 
месечно (плава зона), односно до макси-
малног износа до 700,00 динара месечно. 
 

Члан 14. 
 Приликом подношења захтева за 
остваривање права за субвенције подно-
силац захтева прилаже следећа документа:  
- Захтев – изјава о броју чланова домаћи-
нства, да нема других прихода нити других 
непокретности осим стана (куће) у којој 
станује (образац се добија на писарници 
општине Врњачка Бања) 
- Фотокопија личне карте за све пунолетне 
чланове домаћинства 
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- Пријава пребивалишта  
- Извод из матичне књиге рођених за све 
малолетне чланове домаћинства 
(фотокопија) 
- Фотокопија последњег обрачуна личних 
примања, 
- Уверење о приходима   по основу  
поседовања  непокретне имовине,   
- Потврда из школе или факултета о 
редовном школовању. 
- Уверење о незапослености издато од 
Националне службе за запошљавање за 
радно способне чланове домаћинства. 
- Фотокопија последњег чека о иплаћеној 
пензији за чланове домаћинства који су 
пензионери 
- Потврда о висини основице која служи за 
обрачунавање пореза и доприноса за одго-
варајући квартал за чланове домаћинства 
који приватно обављају делатност.  
 

Члан 15. 
 О утврђивању права на остваривање 
субвенције по основу плаћања комуналних 
услуга и плаћање електричне енергије 
одлучује стручни тим Центра за социјални 
рад и о истом сачињава извештај који 
доставља општинском органу надлежном 
за послове социјалне заштите. 
 

Члан 16. 
 Решење о остваривању права  суб-
венције доноси Привремени орган општ-
ине, а  на предлог општинског органа над-
лежног за послове социјалне заштите. 

 
Члан 17. 

Средства за остваривање права из 
ове Одлуке обезбеђују се из буџета 
општине са позиције Накнада за социјалну 
заштиту . 
 

Члан 18. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у «Службеном 
листу општине Врњачка Бања». 
      

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1192/08  од 9.9.2008.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

   Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
133. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 

Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 
73/2008), чл.43.став 3.Закона о заштити 
животне средине (''Сл.гласник РС'',бр.66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95), 
чл.129.ст.1.тачка 2.Закона о заштити 
животне средине (''Сл.гласник 
РС'',бр.135/04), чл.7.Правилника о регистру 
заштићених природних добара (''Сл.гласник 
РС'' бр.30/92), а на предлог Завода за 
заштиту природе Србије, и чл.26. Посло-
вника о раду Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.12/08),  решавајући о текућим и 
неодложним пословима из надлежности 
Скупштине општине,  Привремени орган 
општине Врњачка Бања, на 4. седници, 
одржаној  9.9.2008. године, донео је 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

о скидању и брисању заштите стабла бр. 1. 
храста лужњака споменика природе ''Два 

храста лужњака – Врњци'' 
 

Члан 1. 
Овим решењем скида се заштита 

стабла бр. 1., храста лужњака у оквиру 
заштићеног природног добра  споменика 
природе ''Два храста лужњака-Врњци'', као 
природног добра и брише из регистра 
заштићених природних добара.  
 

Члан 2. 
 Ово решење ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 Одлуком  Скупштине општине 
Врњачка Бања, бр. 322-5/95 од 
3.11.1995.год., природно добро које се на-
лази у дворишту Основне школе ''Младост'' 
у селу Врњци, стављено је под заштиту као 
споменик природе ''Два храста  лужњака-
Врњци'', са III категоријом заштите. 
 Прво стабло храста лужњака 
(Quercus robur L.), стабло бр.1., је раније 
горело, те је видно оштећено и суши се, у 
централном делу постоји шупљина, настале 
су и фитопатолошке промене те стабло не 
поседује својства и квалитет природног 
добра како је то утврђено Законом о 
заштити животне средине, па самим тим не 
не постоје услови за његову заштиту. Из 
наведених разлога је и донето решење као у 
изреци.  
 Друго стабло храста лужњака  
(Quercus robur L),-стабло бр.2., које се 
налази ближе школској згради, је витално и 
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у добром здравственом стању. Стога ће се у 
непосредној близини стабла храста лужња-
ка са којег се скида заштита и брише из 
регистра заштићених природних добара, 
засадити ново стабло лужњака и 
досадашњи назив овог  природног добра 
остати непромењен.  
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
решења може се изјавити жалба Министа-
рству заштите животне средине у року од 8 
дана од дана објављивања решења у 
службеном гласилу Општине. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 322-2/08 од 9.9.2008.године 

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

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

    Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
134. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања («Службени гласник 
Републике Србије» број 73/08), чл. 
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.53. и 54. Закона о основима система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник 
РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 62/04-
испр., 79/05, 81/05 и 101/05),  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. 26. 
Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним посло-вима из 
надлежности Скупштине општине, Привре-
мени орган општине Врњачка Бања  на 
својој 4. седници, одржаној  9.9.2008. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  чланова Управног одбора 
Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце "Радост" 

Врњачка Бања 
 

I. 
 Разрешавају  се чланови Управног 
одбора Установе за предшколско образо-
вање, васпитање и исхрану деце  “Радост”  
Врњачка Бања, због истека мандата  и то: 

 
 

Представници установе: 
 1.Каличанин Славица, 
 2.Џамић Душанка и 
 3.Јањић Весна. 

 
Представници из реда родитеља 

 1.Миленковић Драган, 
 2. Тлачинац Ненад и 
 3. Милићевић Весна. 

 
Представници локалне самоуправе  

 1. Милош Вукомановић, 
 2. Живко Милосављевић и 
 3. Петровић Весна.  
  

II. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-122/08 од 9.9.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
135. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања («Службени гласник 
Републике Србије» број 73/08), чл. 
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.53. и 54. Закона о основима система 
образовања и васпитања (“Сл.гласник 
РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 62/04-
испр., 79/05, 81/05 и 101/05),  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. 26. 
Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Скупштине општине, Привре-
мени орган општине Врњачка Бања  на 
својој 4. седници, одржаној  9.9.2008. годи-
не, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  чланова Управног одбора 
Установе за предшколско образовање, 
васпитање и исхрану деце "Радост" 

Врњачка Бања 
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I. 
 У Управни одбор Установе за пред-
школско образовање, васпитање и исхрану 
деце  “Радост”  Врњачка Бања, именују се 
чланови, и то: 

 
Представници установе: 

 1. Даница Бановић, 
 2. Драгана Вучић и 
 3. Љиљана Петровић. 

 
Представници из реда родитеља 

 1. Драгана Броћовић, 
 2. Драган Миленковић и 
 3. Анђелка Сотировић. 

 
Представници локалне самоуправе  

 1. Љиљана Божић, 
 2. Зоран Павловић и  
 3. Љиљана Бонџић. 
 

II. 
Ово решење ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења а објавиће 
се у “Сл.листу општине Врњачка Бања”. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-114/08 од 9.9.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                 Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
136. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања («Службени гласник 
Републике Србије» број 73/08), чл. 
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној самоу-
прави (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.9. 
Одлуке о оснивању Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врња-чка 
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.4/00 и 
9/00)  и  чл. 26. Пословника о раду Привре-
меног органа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.12/08), решавајући о текућим и неод-
ложним пословима из надлежности Ску-
пштине општине, Привремени орган опш-
тине Врњачка Бања  на својој 4. седници, 
одржаној  9.9.2008. године, донео 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 
Управног одбора Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка 
Бања, због истека мандата и то: 
 

Испред локалне самоуправе 
 1. Станојка Јанковић, 

2. Дејан Јањић, 
 3. Живота Негојевић,  
 4. Драган Сеочанац и 
 5. Михајло Миковић. 
  
 Разрешава се дужности члана Упра-
вног одбора Фонда за солидарну стамбену 
изградњу општине Врњачка Бања, испред 
Савеза синдиката општине Врњачка Бања: 
 1. Мирко Сташић, због смрти. 
 

II. 
 У Управни одбор Фонда за 
солидарну стамбену изградњу општине 
Врњачка Бања, испред локалне самоуправе, 
именују се чланови, и то: 

1. Стојанка Кнежевић, 
2. Радосав Пејовић,  
3. Драган Спасић,  
4. Гордана Узуновић и 
5. Микица Бановић. 

 
III. 

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-119/08 од 9.9.2008.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

     Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
137. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања («Службени гласник 
Републике Србије» број 73/08), чл. 
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.12. Одлуке о оснивању Фонда за 
солидарну стамбену изградњу општине 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Краљево 
бр.4/00 и 9/00)  и  чл. 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.12/08), решавајући о текућим и неодло-
жним пословима из надлежности Скуп-
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штине општине, Привремени орган општ-
ине Врњачка Бања  на својој 4. седници, 
одржаној  9.9.2008. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању  председника и 
чланова Надзорног одбора Фонда за 

солидарну стамбену изградњу општине 
Врњачка Бања 

 
I. 

 Разрешавају се дужности чланова 
Надзорног одбора Фонда за солидарну 
стамбену изградњу општине Врњачка 
Бања, због истека мандата и то: 
 
 1. Каровић Срећко, председник, 
 2. Ковачевић Ђорђе, члан, 
 3. Јанковић Гордана, члан, 
 4. Кашерић Горан, члан. 
 

II. 
У  Надзорни одбор Фонда за соли-

дарну стамбену изградњу општине 
Врњачка Бања, именују се: 

1.  Мирослав Сеновић, председник 
2.  Слободан Станчић, члан 
3.  Миленко Радичевић, члан и 
4.  Милутин Думановић, члан. 
 

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-120/08 од 9.9.2008.године 
 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
     Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  
 
138. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник 
РС» бр. 9/02 и 87/02),  члана 21. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2008.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр. 10/07 и 02/08), чл.26. Пословника о раду  

Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.12/08) и чл.1. Одлуке о поверавању 
послова председнику Привременог органа 
бр.020-70/08 од 13.8.2008.године, предсе-
дник Привременог органа, донео је   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2008.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр. 10/07 и 02/08) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив поз-
иције Текућа буџетска резерва одобравају 
се средства у укупном износу од 27.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.Скупштина општине, Предсе-
дник општине, Општинско веће и њихова 
радна тела, функционална класификација 
112, економске класификације 424 назив 
позиције Специјализоване услуге у износу 
од 27.000,00 дин. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 424-
Специјализоване услуге. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева директног буџетског 
корисника бр.403-1253/08 од 
3.9.2008.године упућеног председнику 
Привременог органа.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:403-1253/08 од  3.9.20008.год. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
             Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
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