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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА IV – БРОЈ 29 – ВРЊАЧКА БАЊА – 30. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
278.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници одржаној 26.12.2008.
године, на основу члана 32. и 41. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07), чл.23. Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.24/04),
донела је
ПОСЛОВНИК
О РАДУ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ПОСТУПКУ
ИЗБОРА ИЗВРШНИХ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Пословником уређују се конституисање Скупштине општине Врњачка Бања (у
даљем тексту: Скупштина) и поступак избора
извршних органа општине Врњачка Бања.
Овај Пословник се доноси из разлога
неусаглашености Статута општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.24/04) и
Пословника о раду Скупштине општине Врњачка Бања (“Службени лист општине Краљево”,бр. 24/04 и ''Службени лист општине
Врњачка Бања'', бр.9/06), са Законом о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07) и
Законом о локалним изборима (Сл.гласник РС
бр.129/07), у делу ових општих аката који се
односе на конституисање Скупштине општине
и избор извршних органа.
На све оне одредбе које су важећим
Статутом и Пословником о раду Скупштине
општине у супротности са Законом о локалној
самоуправи и Законом о локалним изборима,
примењује се овај Пословник и наведени
закони.
II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Председавање седницом

Члан 2.
Конститутивном седницом председава
најстарији одборник (у даљем тексту: председавајући) до избора председника Скупштине.
Председавајућем у раду помаже секретар Привременог органа општине Врњачка
Бања.
2. Потврђивање мандата одборника
Члан 3.
Поступак потврђивања мандата одборника спроводи се у складу са чл.4. до 8.
Пословника о раду Скупштине општине
(“Службени лист општине Краљево”, бр. 24/04
и ''Службени лист општине Врњачка Бања'',
бр.9/06), осим у делу који није у сагласности
са чл.56. Закона о локалним изборима.
3. Давање свечане изјаве
Члан 4.
После потврђивања мандата одборници дају и полажу заклетву која гласи:
“Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Врњачка Бања придржавати Устава, Закона и Статута Општине и да ћу часно и
непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана”.
Одборници који нису присуствовали
конститутивној седници Скупштине, чија је
верификација мандата одложена, дају изјаву
појединачно на првој наредној седници Скупштине, на којој се потврђују њихови мандати.
4. Председник Скупштине
Члан 5.
Скупштина на конститутивној седници
бира председника Скупштине из реда одборника, већином гласова од укупног броја одборника.
Кандидата за председника Скупштине
може предложити најмање 1/3 одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
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Члан 6.
Предлог кандидата за председника
Скупштине подноси се председавајућем у писаном облику.
Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку биографију и страначку припадност, са потписима предлагача и назнаком
известиоца. Уз предлог се доставља и потписана изјава кандидата да прихвата кандидатуру за председника Скупштине.
Председавајући обавештава одборнике
о свим примљеним предлозима кандидата и
упознаје их са садржајем предлога.
У име предлагача известилац има
право да образложи предлог.
О предложеним кандидатима отвара се
расправа.
Након завршетка расправе, председавајући, на основу примљених предлога, утврђује
листу кандидата за председника Скупштине, и
то по азбучном реду презимена кандидата.
Члан 7.
Избор председника Скупштине врши
се тајним гласањем.
Гласање за избор председника спроводи Гласачки одбор од 3 члана, који чине председавајући Скупштине, који је истовремено
председник Гласачког одбора и по 1 одборник,
представник сваке групе одборника која је
предложила кандидата.
У случају да је предложен 1 кандидат
та председника Скупштине, Гласачки одбор
чине председавајући Скупштине, који је истовремено председник Гласачког одбора, 1
одборник, представник групе одборника која
је предложила кандидата и 1 одборник кога
предложи председавајући.
Кандидат за председника Скупштине,
не може бити у Гласачком одбору, а ако је
најстарији одборник предложен за кандидата
председника Скупштине, седницом председава
следећи најстарији одборник.
Гласачки одбор је изабран ако је гласала већина од присутних одборника.
Гласа се јавно, дизањем руке.
Члан 8.
Тајно гласање се врши гласачким листићима чији је број једнак броју одборника у
Скупштини.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје.
Сваки гласачки листић оверен је печатом Скупштине.

На гласачком листићу кандидати се
наводе редоследом утврђеним у листи кандидата. Испред сваког имена кандидата ставља
се редни број, а иза имена се уписује страначка
припадност кандидата.
Послове израде, штампања и печаћења
гласачких листића обавља Гласачки одбор
коме у раду помаже одељење Општинске
управе надлежно за скупштинске послове.
Члан 9.
Председавајући, односно председник
Гласачког одбора, објављује почетак гласања
и позива одборнике да према списку приме
гласачки листић, што се и евидентира.
Гласа се за једног од кандидата, између
кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу, заокруживањем редног броја
испред његовог имена.
Уколико је предложен само један кандидат, гласање се врши заокруживањем речи
"ЗА" или "ПРОТИВ".
Неважећим се сматра гласачки листић
који није попуњен, затим онај који је тако
попуњен да се не може са сигурношћу утврдити за кога је одборник гласао, као и онај на
коме је заокружен већи број кандидата од
броја који се бира.
Члан 10.
Гласачки одбор закључује поступак
гласања, након констатације да је свим
присутним одборницима омогућено да гласају.
Потом, јавно на седници Гласачки одбор утврђује резултате гласања следећим
редом:
1. утврђује се број одштампаних гласачких
листића,
2. утврђује се број одборника који присуствују
седници,
3. утврђује се број одборника који су примили
гласачки листић,
4. утврђује се број неупотребљених гласачких
листића, који ће се запечатити у коверат,
5. отвара се гласачка кутија и пребројавањем
утврђује број гласачких листића у кутији и ако
он буде већи од броја одборника који су их
примили, поступак се обуставља, употребљени
материјал се одваја за уништење и спроводи се
поновно гласање, на начин утврђен овим
Пословником,
6. гласачки одбор утврђује важност односно
неважност гласачких листића,
7. неважећи гласачки листићи одвајају се и
запечаћују у посебан коверат,
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8. након обраде свих гласачких листића утврђује се број гласова који је добио сваки од
кандидата и објављује резултат избора.
Члан 11.
За председника Скупштине изабран је
одборник који је добио већину гласова укупног броја одборника.
Ако је предложено више (2) кандидата,
а ни један од предложених кандидата није
добио потребну већину, као и када један
предложени кандидат не добије потребну
већину, спроводи се нови поступак предлагања кандидата за председника Скупштине, а
гласање се врши у складу са овим Пословником, на истом заседању Скупштине.
Члан 12.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата и преузима вођење седнице.
Председник Скупштине се изјашњава о
свом радноправном статусу, што Скупштина
констатује.
5. Заменик председника Скупштине
Члан 13.
Заменик председника Скупштине се
бира из реда одборника.
Заменик председника Скупштине бира
се и разрешава на исти начин као и председник
Скупштине.
Сваки одборник може да учествује у
предлагању кандидата за заменика председника Скупштине.
6. Секретар Скупштине
Члан 14.
Скупштина поставља секретара Скупштине, на предлог председника Скупштине, на
четири године, јавним гласањем, дизањем
руку.
Секретар Скупштине је постављен ако
је добио већину гласова присутних одборника.
За секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за
рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.
III ИЗВРШНИ ОРГАНИ ОПШТИНЕ
1. Председник општине, заменик председника општине и Општинско веће

Члан 15.
Скупштина бира председника општине
из реда одборника, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник Скупштине предлаже кандидата за председника општине, из реда
одборника.
Члан 16.
Предлог кандидата за председника
општине подноси се у писаном облику. Предлог садржи име и презиме кандидата, кратку
биографију и страначку припадност и писмену
изјаву кандидата да прихвата кандидатуру.
О предложеном кандидату отвара се
расправа.
Члан 17.
Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника
општине из реда одборника, кога бира Скупштина,на исти начин као председника општине.
Члан 18.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине.
Чланови Општинског већа могу се бирати из реда одборника.
Број кандидата за чланове Општинског
већа одговара броју који се бира.
Члан 19.
Предлог кандидата за заменика председника општине и кандидата за чланове
Општинског већа подноси се у писаном облику. Предлог садржи име и презиме кандидата,
кратку биографију и страначку припадност и
писмену изјаву кандидата да прихватају кандидатуру.
О предложеним кандидатима за заменика председника општине и чланове Општинског већа, отвара се расправа.
Члан 20.
Гласање за избор председника општине, заменика председника општине и чланове
Општинског већа, спроводи Гласачки одбор
који чине председник Скупштине, који је
истовремено председник Гласачког одбора и 2
члана из реда одборника које бира Скупштина
на предлог председника Скупштине, а којем у
раду помаже секретар Скупштине.
Члан 21.
Кад Скупштина одлучује о избору
председника општине, истовремено одлучује о
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избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.
Избор председника општине, заменика
председника општине и чланова Општинског
већа врши се тајним гласањем на начин и по
поступку из члана 8. овог Пословника, ако
овим Пословником није другачије прописано.
Штампају се 3 врсте гласачких
листића:
- за избор председника општине,
- за избор заменика председника
општине и
- за избор чланове Општинског већа.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје.
Сваки гласачки листић оверен је печатом Скупштине.
Послове израде, штампања и печаћења
гласачких листића обавља Гласачки одбор
коме у раду помаже одељење Општинске
управе надлежно за скупштинске послове.
На гласачком листићу за председника
општине наводи се име и презиме кандидата.
На гласачком листићу за заменика
председника општине наводи се име и презиме
кандидата.
На гласачком листићу за чланове
Општинског већа, кандидати се наводе по редоследу из писменог предлога кандидата за
председника општине.
Гласање за председника општине и
заменика председника општине врши заокруживањем речи "ЗА" или "ПРОТИВ".
Гласање за чланове Општинског већа
врши се појединачно, заокруживањем редног
броја испред имена канадидата за којег се
жели гласати.
Члан 22.
Гласачки одбор обезбеђује 3 гласачке
кутије, које се са спољне стране означавају
ознаком органа који се бира, а председник
Скупштине објављује почетак гласања и позива одборнике да према списку приме 3 гласачка листића, што се и евидентира.
Члан 23.
Утврђивање резултата гласања се врши
на начин предвиђен чл.10. овог Пословника.
Гласачки одбор, јавно на седници утврђује резултате гласања следећим редоследом:
1. за избор председника општине,
2. за избор заменика председника
општине и
3. за избор чланове Општинског већа.

Члан 24.
За председника општине изабран је
одборник који је добио већину гласова од
укупног броја одборника.
За заменика председника општине
изабран је одборник који је добио већину
гласова од укупног броја одборника.
За чланове Општинског већа изабрани
су кандидати који су добили већину гласова од
укупног броја одборника.
Ако предложени кандидати за председника општине, заменика председника општине и поједине чланове Општинског већа не
добију потребну већину, гласање се понавља.
Ако ни у другом кругу за избор
председника општине, заменика председника
општине и појединих чланова Општинског
већа, кандидати не добију потребну већину,
поступак избора се понавља предлагањем
нових кандидата.
Уколико после поновљеног избора,
председник општине, заменик председника
општине и чланови Општинског већа не добију потребну већину, односно нису изабрани, заказује се нова седница Скупштине у року
од најдуже 15 дана, на којој се врши избор у
складу са овим Пословником.
Члан 25.
До избора извршних органа општине
на напред наведени начин, хитне и неодложне
послове наставља да обавља Привремени
орган општине.
Члан 26.
После избора чланови Општинског већа дају и полажу заклетву која гласи:
“Заклињем се да ћу се у раду Општинског
већа општине Врњачка Бања придржавати
Устава, Закона и Статута Општине и да ћу
часно и непристрасно вршити дужност члана
Већа, руководећи се интересима грађана”.
Члан 27.
Одборницима који буду изабрани за
председника и заменика председника општине
престаје одборнички мандат.
Одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички мандат.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Овај Пословник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл. листу општине
Врњачка Бања''.
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Овај Пословник се објављује даном
доношења, а ступање на снагу на начин из
става 1. овог члана је предвиђено из нарочито
оправданих разлога, предвиђених Уставом
Републике Србије, а ради законитог спровођења поступка конституисања Скупш-тине и
избора извршних органа општине.
Овај Пословник је привремени и
примењује се у поступку конституисања Скупштине општине и избора извршних органа,
након чега престаје да важи.
У свему осталом што се односи на сам
ток и рад седнице Скупштине, примењују се
одредбе Пословника о раду Скупштине опш–
тине Врњачка Бања (“Службени лист општине
Краљево”,бр. 24/04 и ''Службени лист општине
Врњачка Бања'', бр.9/06).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-178/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ
СО ВРЊАЧКА БАЊА
Душан Чеперковић,с.р.
_______________________________________
279.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници, одржаној дана
26.12.2008. године, по разматрању Извештаја
Верификационог одбора за потврђивање мандата одборника Скупштине општине Врњачка
Бања, на основу члана чл.56. став 5. Закона о
локалним изборима (Сл.гласник РС бр.129/07)
и чл.8. Пословника о раду Скупштине општине Врњачка Бања (“Службени лист општине
Краљево”,бр. 24/04 и ''Службени лист општине
Врњачка Бања'', бр.9/06), донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине
општине Врњачка Бања
I.
Потврђују се мандати одборницима у
Скупштини општине Врњачка Бања, који су
изабрани на изборима одржаним 9.11.2008.
године и поновљеним изборима од 19.11.2008.
године и 30.11.2008.године и то:
1. Зоран Станојевић, са изборне листе Покрет
социјалиста-Никола Трифуновић-Боринац
2. Војислав Вујић, са изборне листе Јединствена
Србија-Драган Марковић- Палма

3. Звездан Сеочанац, са изборне листе Јединствена
Србија-Драган Марковић- Палма
4. Дане Станојчић, са изборне листе Демократска
странка Србије-Војислав Коштуница
5. Никола Јанковић, са изборне листе Демократска
странка Србије-Војислав Коштуница
6. Родољуб Џамић, са изборне листе Нова СрбијаРодољуб Џамић
7. Предраг Џамић-Преле, са изборне листе Нова
Србија-Родољуб Џамић
8. Мр.Зоран Чеперковић, са изборне листе Нова
Србија-Родољуб Џамић
9. Матеја Мијатовић, са изборне листе За
Европску Врњачку Бању-Борис Тадић
10. Љиљана Божић, са изборне листе За Европску
Врњачку Бању-Борис Тадић
11. Божидар Вучковић, са изборне листе За
Европску Врњачку Бању-Борис Тадић
12. Весна Ђорђевић, са изборне листе За Европску
Врњачку Бању-Борис Тадић
13. Станиша Жерађанин, са изборне листе За
Европску Врњачку Бању-Борис Тадић
14. Светлана Јанковић-Митевски, са изборне листе
За Европску Врњачку Бању-Борис Тадић
15. Зоран Лукић, са изборне листе За Европску
Врњачку Бању-Борис Тадић
16. Зоран Сеизовић, са изборне листе За Европску
Врњачку Бању-Борис Тадић
17. Драган Спасић, са изборне листе За Европску
Врњачку Бању-Борис Тадић
18. Душан Чеперковић, са изборне листе За Европску Врњачку Бању-Борис Тадић
19. Драган Стевановић, са изборне листе Група грађана
Покрет за промене - Драган Стевановић
20. Бобан Ђуровић, са изборне листе Група
грађана Напред Србијо-Томислав Николић
21. Иван Радовић, са изборне листе Група грађана
Напред Србијо-Томислав Николић
22. Иван Џатић, са изборне листе Група грађана
Напред Србијо-Томислав Николић
23. Милан Плањанин, са изборне листе Група
грађана Напред Србијо-Томислав Николић
24. Радоје Симић, са изборне листе Група грађана
Бања је закон
25. Даница Гочанин, са изборне листе Група
грађана Бања је закон.
II.
Мандат одборника траје до истека
мандата одборника скупштина јединица локалне самоуправе изабраних на редовним изборима.
III.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања.''
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ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може
се изјавити жалба Окружном суду у Краљеву у
року од 48 сати од дана доношења ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 013-53/08 од 26.12.2008.године

26.12.2008. године, на основу чл. 38. став 5.
Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник РС
бр.129/07) и чл.33. став 9. Статута општине
Врњачка Бања (Сл. лист општине Краљево
бр.24/04), донела је
О Д Л У К У

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ
СО ВРЊАЧКА БАЊА
Душан Чеперковић,с.р.
_______________________________________
280.
Скупштине општине Врњачка Бања, на
конститутивној седници која је одржана
26.12.2008.године, по разматрању предлога за
избор председника Скупштине општине
Врњачка Бања, на основу записника о
спроведеном тајном гласању број 020-179/08
од 26.12.2008. године, чл.38. ст.3. Закона о
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,број
129/07), чл.33. Статута општине Врњачка Бања
(“Сл.лист општине Краљево”, бр. 24/04) и
чл.11. Пословника о раду конститутивне седнице Скупштине општине и поступку избора
извршних органа општине Врњачка Бања
бр.020-178/08 од 26.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
За председника Скупштине општине
Врњачка Бања бира се одборник ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ, дипл. инг. машинства, из Врњачке Бање, чији мандат траје до истека мандата одборника скупштина јединица локалне
самоуправе изабраних на редовним изборима.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине
Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-184/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Чеперковић,с.р.
_______________________________________
281.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници одржаној дана

I.
Председник
Скупштине
општине
Врњачка Бања, Драган Стевановић, обављаће
функцију председника као своју сталну функцију.
Сва права и обавезе из радног односа,
именовани ће остваривати у Општинској управи општине Врњачка Бања.
II.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у “Службеном листу
општине Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:020-185/08 од 26.12.2008.год.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Чеперковић,с.р.
________________________________________
282.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници која је одржана
26.12.2008.године, по разматрању предлога за
избор заменика председника Скупштине
општине Врњачка Бања, на основу записника
о спроведеном тајном гласању број 020-180/08
од 26.12.2008.године, чл.39 Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”,број 129/07),
чл.35. Статута општине Врњачка Бања (“Сл.
лист општине Краљево”, бр. 24/04) и чл.13.
Пословника о раду конститутивне седнице
Скупштине општине и поступку избора извршних органа општине Врњачка Бања бр.020178/08 од 26.12.2008.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
За заменика председника Скупштине
општине Врњачка Бања бира се одборник
СВЕТЛАНА ЈАНКОВИЋ - МИТЕВСКИ,
дипл.правник, из Врњачке Бање, чији мандат
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траје до истека мандата одборника скупштина
јединица локалне самоуправе изабраних на
редовним изборима.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине
Врњачка Бања”.

Врњачка Бања (“Сл.лист општине Краљево”,
бр. 24/04) и чл.14. Пословника о раду конститутивне седнице Скупштине општине и поступку избора извршних органа општине Врњачка Бања бр.020-178/08 од 26.12.2008. године,
донела је
РЕ Ш ЕЊ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-187/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
283.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници одржаној дана
26.12.2008. године, на основу чл. 39, а у вези
са чл. 38. став 5. Закона о локалној самоуправи
(Сл.гласник РС бр.129/07) и чл.33. став 9.
Статута општине Врњачка Бања (Сл.лист
општине Краљево бр.24/04), донела је
О Д Л У К У
I.
Заменик
председника
Скупштине
општине Врњачка Бања, Светлана ЈанковићМитевски, обављаће функцију заменика председника као своју сталну функцију.
Сва права и обавезе из радног односа,
именовани ће остваривати у Општинској управи општине Врњачка Бања.
II.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у “Службеном листу
општине Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:020-188/08 од 26.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________

Члан 1.
За секретара Скупштине општине
Врњачка Бања, поставља се Славиша Пауновић, дипломирани правник, из Врњачке Бање,
чији мандат траје до истека мандата одборника
скупштина јединица локалне самоуправе изабраних на редовним изборима.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
рој: 020-186/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
_______________________________________
285.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници која је одржана
26.12.2008. године, по разматрању предлога за
избор председника општине Врњачка Бања,
на основу записника о спроведеном тајном
гласању број 020-181/08 од 26.12.2008.године,
чл.43 Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”,број 129/07) и чл.24.ст.1. Пословника о раду конститутивне седнице Скупштине општине и поступку избора извршних органа општине Врњачка Бања бр.020-178/08 од
26.12.2008.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

284.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници одржаној дана
26.12.2008.године, на основу чл. 40. ст.2.
Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник
РС”, бр. 129/08), чл.36. ст.2. Статута општине

Члан 1.
За председника Општине Врњачка
Бања бира се одборник ЗОРАН СЕИЗОВИЋ,
дипл.математичар, из Вранеша, чији мандат
траје до истека мандата одборника скупштина
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јединица локалне самоуправе изабраних на
редовним изборима.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине
Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-189/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
286.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници која је одржана
26.12.2008.године, по разматрању предлога за
избор заменик председника општине Врњачка
Бања, на основу записника о спроведеном
тајном гласању број 020-182/08 од 26.12.2008.
године, чл.43 Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС”,број 129/07) и чл.24.ст.2.
Пословника о раду конститутивне седнице
Скупштине општине и поступку избора
извршних органа општине Врњачка Бања
бр.020-178/08 од 26.12.2008.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
За заменика председника Општине
Врњачка Бања бира се одборник ВОЈИСЛАВ
ВУЈИЋ, дипл.ецц, из Врњачке Бање, чији
мандат траје до истека мандата одборника
скупштина јединица локалне самоуправе изабраних на редовним изборима.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине
Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-190/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________

287.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници која је одржана
26.12.2008.године, по разматрању предлога за
избор чланова Општинског већа општине Врњачка Бања, на основу записника о спроведеном тајном гласању број 020-183/08 од
26.12.2008. године, чл.45. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”,број 129/07),
чл.48. Статута општине Врњачка Бања (Сл.
лист општине Врњачка Бања бр.24/04) и чл.24.
ст.3. Пословника о раду конститутивне седнице Скупштине општине и поступку избора
извршних органа општине Врњачка Бања
бр.020-178/08 од 26.12.2008.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
За чланове Општинског већа Општине
Врњачка Бања, бирају се:
1. Дејан Станојевић, магистар медицинских наука, из Врњачке Бање,
2. Горан Арсић, приватни предузетник,
из Рсаваца,
3. Радосав Пејовић, васпитач, из Врњачке
Бање,
4. Мирко Станчић, приватни предузетник, из Врњаца,
5. Зоран Цветковић, дипл.стоматолог, из
Врњачке Бање,
6. Владимир Радисављевић, техничар, из
Липове и
7. Никола Јанковић, дипл. ецц. из
Врњачке Бање.
Члан 2.
Мандат чланова Општинског већа
траје до истека мандата одборника скупштина
јединица локалне самоуправе изабраних на
редовним изборима.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Сл. листу општине
Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-191/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
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288.
Скупштина општине Врњачка Бања на
конститутивној седници која је одржана
26.12.2008. године, по разматрању предлога за
избор чланова Одбора за административномандатна питања, чл.36. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”,број 129/07) и
чл.29а. и 29б. Статута општине Врњачка Бања
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.24/04),
донела је

бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08 , чл.26. Пословника
о раду Привременог органа општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр.
12/08) и чл.1. Одлуке о поверавању послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА
ПИТАЊА
Члан 1.
Образује се Одбор за административно-мандатна питања у следећем саставу:
1. Радмила Вулетић,
2. Верољуб Ћирић,
3. Рале Николић,
4. Никола Динић и
5. Саша Радисављевић.
Члан 2.
Мандат чланова Одбора за административно-мандатна питања траје до истека
мандата одборника скупштина јединица локалне самоуправе изабраних на редовним изборима.
Члан 3.
Задатак Одбора за административномандатна питања утврђен је чл.29.а Статута
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине
Врњачка Бања бр.24/04).
Члан 4.
Решење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у “Сл.листу
општине Врњачка Бања”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-192/08 од 26.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Стевановић,с.р.
________________________________________
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
289.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.18. средства за финансирање пројеката,
функционална класификација 400, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва- пројекти одобравају се
средства у укупном износу од 438.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 13.04) Капиталне субвенције, функционална класификација 410, економске класификације 4521, назив позиције Капи-талне
субвенције јавним нефинснијским организацијама .
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Привременог органа бр.
400-1753/08 од 18.12.2008.године, ЈП ''Борјак''
за набавку материјала на систему за поливање.
3. О реализацији овог решења стараће се над–
лежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1753/08 од 24.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
290.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
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лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08 , чл.26. Пословника
о раду Привременог органа општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања''
бр.12/08) и чл.1. Одлуке о поверавању послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.18. средства за финансирање пројеката,
функционална класификација 400, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва- пројекти одобравају се средства у укупном износу од 200.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 9.04)
Месна заједница Вранеши, функционална класификација 421, економске класификације 494,
назив позиције Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Привременог органа бр.
400-1753/08 од 18.12.2008.године, МЗ Вранеши за регулацију Гочанског потока, на који
начин се спречава плављење новоасфалтираног пута ''Марковићи''.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1753/08 од 24.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
291.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08 , чл.26. Пословника

о раду Привременог органа општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања''
бр.12/08) и чл.1. Одлуке о поверавању послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-ПРОЈЕКТИ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.18. средства за финансирање пројеката,
функционална класификација 400, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва- пројекти одобравају се
средства у укупном износу од 1.261.116,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 9.02) Месна заједница Ново Село,
функционална класификација 421, економске
класификације 495, назив позиције Издаци за
нефинансијску имовину.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Привременог органа бр.
400-1753/08 од 18.12.2008.године, МЗ Ново
Село за завршетак пројекта истражно експлоатациони бунар ЕБ-3 у Рудном пољу.
3. О реализацији овог решења стараће се над–
лежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1753/08 од 24.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
292.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08 , чл.26. Пословника
о раду Привременог органа општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања''
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бр.12/08) и чл.1. Одлуке о поверавању послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се средства у укупном износу од 47.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 01.02)
Средства за рад председника општине, Општинског већа и њиховоих радних тела, функционална класификација 112, економске класификације 424, назив позиције Специјализоване услуге. 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 Службе за скупштинске и
нормативно правне послове бр. 400-1791/08 од
23.12.2008.године, због реализације пројекта
Дечије недеље.
3. О реализацији овог решења стараће се над–
лежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1791/08 од 29.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
293.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 9/02
и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени лист
општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,

17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) председник општине, 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, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.04., функционална класификација 110,
економска класификација 49912 назив позиције Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у укупном износу од 300.000,00 динара у корист следеће апропријације у разделу
01.03) Остали трошкови, функционална класификација 112, економске класификације 421,
назив позиције Стални трошкови. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 421Стални трошкови.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског корисника Општинске управе општине Врњачка
Бања бр. 400-1833/08 од 30.12.2008.године.
3. О реализацији овог решења стараће се над–
лежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број:400-1833/08 од 30.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
294.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.04., функционална класи-фикација 110,
економска класификација 49912 назив позиције Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у укупном износу од 20.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 11) Средње образовање, функционална класификација 922, економске класификације 463, назив позиције Донације и трансфери осталим нивоима власти. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 463Донације и трансфери осталим нивоима власти.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине Врњачка Бања, по поднетом захтеву Одељења за
финансије и буџет, а по поднетом захтеву
Гимназије из Врњачке Бање бр. 400-1836/08
од 30.12.2008.године, због недостајућих средстава за измирење превоза радника на посао.
3. О реализацији овог решења стараће се над–
лежни орган за финансије локалне самоуправе.

17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) у оквиру раздела
1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се средства у укупном износу од 400.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 12.02)
Накнаде за социјану заштиту, функционална
класификација 040, економске класификације
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из буџета. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и увећати планирана позиција 472- Накнаде за
социјану заштиту из буџета.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског корисника Општинске управе општине Врњачка
Бања, по поднетом захтеву Одељења за финансије и буџет, а по поднетом захтеву Центра за
социјани рад бр. 400-1797/08 од 30.12.2008.
године, због недостајућих средстава за наставак реализације пројекта ''Пружање помоћи у
кући''.
3. О реализацији овог решења стараће се над–
лежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број:400-1836/08 од 30.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
295.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС''
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 24/08 и 27/08) председник општине, 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, 02/08,

Број:400-1797/08 од 30.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р
________________________________________
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