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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ  6 – ВРЊАЧКА БАЊА –   24.5.2010. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
71. 

Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 35. седници одржаној 
13.5.2010.године, на основу чл.20. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
бр.129/07), чл. 16. став 1.тачка 3. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 
17/09) и чл. 59. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.1/09 и13/09), и чл.33. Пословника Општи-
нског већа општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.7/09), донело је 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА 

ПРИПЛОДНИХ ЖИВОТИЊА У 2010. 
ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се уређују 
услови и начин коришћења средстава за 
регресирање осемењавања приплодних жив-
отињa, на подручју општине Врњачка Бања 
у 2010. години. 
 

Члан 2. 
 Право на коришћење средстава за 
регресирање вештачког осемењавања при-
плодних животиња имају физичка лица – 
носиоци пољопривредних газдинстава са 
територије општине Врњачка Бања којa су 
уписана у Регистар пољопривредних газди-
нстава у складу са Уредбом о регистру 
пољопривредних газдинстава (''Сл. гласник 
РС'', број 45/04, 139/04 и 71/05). 
 

Члан 3. 
 Носиоци пољопривредних газдин-
става из члана 2. ове Одлуке имају право на  
 

 
средства за регресирање првог годишњег 
осемењавања приплодних животиња и то:  
• приплодних крава и узносу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице 
која је обавила вештачко осемењавање, а 
који је издат у периоду од 01.01.2010.године 
до 10.12.2010. године, 
• приплодних свиња у износу од 50% износа 
исказаног у рачуну ветеринарске станице 
која је обавила вештачко осемењавање, а 
који је издат у периоду од 01.01.2010. 
године. до 10.12.2010. године. 
 

Члан 4. 
 Право на коришћење средстава из 
члана 1. ове Одлуке имају носиоци пољо-
привредног газдинства – физичка лица под 
условом да је вештачко осемењавање 
приплодних животиња обављено од стране 
овлашћене ветеринарске станице регистро-
ване на територији Републике Србије за оба-
вљање послова из надлежности ветерина-
рске делатности. 

 
Члан 5. 

 Захтев за коришћење средстава за ве-
штачко осемењавање подноси се Одељењу 
за заштиту животне средине и локални 
развој Општинске управе општине Врњачка 
Бања до 10.децембра 2010.године на пропи-
саном обрасцу надлежног Одељења. Захтев 
из става 1. овог члана садржи следеће 
податке: 
1. датум подношења захтева, 
2. име и презиме, адресу становања, 
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
физичког лица – носиоца пољопривредног 
газдинства, 
3. број пољопривредног газдинства (БПГ). 
 Уз захтев из става 2. овог члана 
подносилац захтева подноси: 
1. фотокопију рачуна овлашћене 
ветеринарске станице, 
2. фотокопију потврде о регистрацији 
пољопривредног газдинства 
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3. копију банкарске картице са бројем 
наменског рачуна пољопривредног газдин-
ства. 
 

Члан 6. 
 Надлежне организационе јединице 
Општинске управе утврђују тачност подата-
ка, врше обрачун средстава за регресирање 
и испоставља налог за  пренос средстава за 
вештачко осемењавање на наменски рачун 
газдинства код пословне банке. 
 

Члан 7. 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој и Одељење за финансије и 
буџет, општинске управе, општине Врњачка 
Бања. 
 

Члан 8. 
 Одељење за заштиту животне 
средине и локални развој, Општинске 
управе, општине Врњачка Бања најмање 
једанпут годишње подноси извештај о 
реализацији ове Одлуке Извршном органу 
општине Врњачка Бања. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-745/10 од  13.5.2010.године 
 

                    ПРЕДСЕДНИК 
               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Зоран Сеизовић, ср.  
___________________________________ 
 
72.    

Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања на 35. седници одржаној 
13.5.2010.године, на основу чл.20. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 
бр.129/07), чл. 16. став 1.тачка 3. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 
17/09) и чл. 59. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.1/09 и 13/09), и чл.33. Пословника  
Општинског већа општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
донело је 

 
ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 

ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, УСЕВА, 
ПЛОДОВА И ОПРЕМЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У 
2010. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се уређују 
услови и начин коришћења средстава за 
регресирање осигурања животиња, усева, 
плодова и опреме пољопривредних 
газдинстава у 2010. години (у даљем тексту: 
средства за осигурање) на подручју општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 2. 
 Право на коришћење средстава за 
регресирање осигурања имају физичка лица 
– носиоци пољопривредних газдинстава са 
територије општине Врњачка Бања која су 
уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Уредбом о регистру 
пољопривредних газдинстава (''Сл. гласник 
РС'', број 45/04, 139/04 и 71/05). 
 

Члан 3. 
 Носиоци пољопривредних газдинс-
тава из члана 2. ове Одлуке имају право на 
средства за осигурање и то: 
• у износу од 30% од висине премије 
осигурања животиња, без урачунатог пореза 
на додату вредност (ПДВ), 
• у износу од 40% од висине премије 
осигурања за осигурање опреме пољопри-
вредних газдинстава, без урачунатог пореза 
на додатну вредност (ПДВ) 
• у износу од 50% од висине премије 
осигурања усева и плодова, без урачунатог 
пореза на додатну вредност (ПДВ). 
Члан 4. 
 Право на коришћење средстава за 
осигурање из става 1. овог члана имају 
носиоци пољопривредног газдинства – 
физичка лица под условом да су код 
друштва за осигурање које има дозволу 
надлежног органа за обављање делатности 
осигурања осигурали: 
1. животиње од ризика који су прописани 
условима осигуравајућих друштава, 
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2. опрему пољопривредног газдинства од 
ризика који су прописани условима осигура-
вајућих друштава, 
3. усеве и плодове од ризика умањења 
приноса. 
 

Члан 5. 
 Захтев за коришћење средстава 
осигурања подноси се Одељењу за заштиту 
животне средине и локални развој 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
до 10. децембра 2010. године на прописаном 
обрасцу од стране Одељења. Уз захтев из 
става 1. овог члана подносилац захтева 
подноси: 
1. Оверену фотокопију полисе осигурања 
издату од стране друштва за осигирање код 
кога је осигурање извршено, 
2. Потврду о извршеном плаћању укупне 
премије осигурања, 
3. Потврду о регистрацији пољопривредног 
газдинства или легитимацију  ољопри-
вредног газдинства (оверену фотокопију), 
4.Копију броја наменског рачуна пољопри-
вредног газдинства. 
 

Члан 6. 
 Надлежне организационе јединице 
Општинске управе утврђују тачност подата-
ка, врше обрачун средстава за регресирање 
и испостављају налог за  пренос средстава 
на наменски рачун газдинства код пословне 
банке. 

Члан 7. 
 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој и Одељење за финансије, 
буџет и јавна плаћања. 
 

Члан 8. 
 Одељење за заштиту животне 
средине и локални развој Општинске 
управе, општине Врњачка Бања најмање 
једанпут годишње подноси извештај о 
реализацији ове Одлуке извршном органу 
општине Врњачка Бања. 
 

Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 400-745/10 од  13.5.2010.године 
                                                                                             
    ПРЕДСЕДНИК    
   OПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                          Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
73. 
     Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој редовној 35. седници одржаној 
дана 13.5.2010.год., на основу чл.59. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), и чл.33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), донело је 
 
                              О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 
НАМЕЊЕНИХ ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И 

СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У 
ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2010 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о расподели буџетских 
средстава намењених за развој спорта и 
спортских активности у општини Врњачка 
Бања за 2010.годину ('' Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 2/10), у поглављу VI.- 
Критеријуми бодовања, у ставу 2., текст: ''15 
година'', мења у текст ''18 година''.  
 

Члан 2. 
 У свему осталом,  одредбе предметне  
Одлуке остаје непромењене. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општи-
не Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број:400-597/10  од  13.5.2010. године 
       

  ПРЕДСЕДНИК                  
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

            Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
74. 
            Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на редовној 35. седници одржаној 
дана 13.5.2010.год., на основу члана 69. 
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Закона о буџетском систему (''Сл.гласник 
РС'',  број 54/09) чл.19. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр. 17/09), закључка Општинског већа 
општине Врњачка Бања број 400-1151/09 од 
13.5.2010.год., члана 59. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), и чл. 33.  
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09) у оквиру раздела 1.16.Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, ек.класификација 49912, 
назив позиције Текућа резерва – пројекти, 
одобравају се финансијска средства у 
укупном износу од 300.000 дин. у корист 
следеће апропријације у разделу 13.04. 
Капиталне субвенције јавним нефинанси-
јским организацијама,  функционална класи-
фикација 410, ек.класификације 4512, назив 
позиције – Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским организацијама.   
 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа 
Општине Врњачка Бања бр.400-1151/09 од 
13.5.2010.године,  а у циљу обезбеђења 
недостајућих финансијских средстава у 
висини од 300.000 дин. по захтеву ЈП ''Бели 
Извор'', за потребе набавке  половне 
ауточистилице 1,1 м3. 
  
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 
 
5.Доношењем овог решења реализује се 
закључак Општинског већа бр. 400-1151/09 
од 20.7.2009.год. и закључак истог органа од 
13.5.2010.год. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:  400-1151/09 од 13.5.2010.год. 

 
   ����������               
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                         

              Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
75.  
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на редовној 35. седници одржаној 
дана 13.5.2010.год., на основу члана 69. 
Закона о буџетском систему ('' Сл.гласник 
РС'',  број 54/09) чл.16.ст.2. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',  
бр. 17/09), закључка Општинског већа 
општине Врњачка Бања број 400-540/10 од 
13.5.2010.год., члана 59. Статута општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09, 13/09), и чл. 33 Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
донело је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09) у оквиру раздела 1.16.Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, ек.класификација 49912, 
назив позиције Текућа резерва – пројекти, 
одобравају се средства у укупном износу од 
860.000 дин. у корист следеће апропријације 
у разделу 1. Скупштина општине, 
председник Општине, Општинско веће и 
њихова радна тела,  ек.класификација  511, 
функц. класификација 474-зграде и 
грађевински објекти.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа 
Општине Врњачка Бања бр.400-540/10 од 
13.5.2010.год. којим су директном 
буџетском кориснику – Општинској управи 
општине Врњачка Бања одобрена 
финансијска средства у назначној висини од 
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860.000 дин., а на име реализације пројекта 
Министарства омладине и спорта РС и 
Општине Врњачка Бања ''Изградња мини 
пич терена'' и то уговора бр. 110-153/09 од 
16.7.2009.год. 
  
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-540/10 од 13.5.2010.год. 
      
                                 ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                          
                      Зоран Сеизовић,с.р. 

______________________________________ 
 
76. 
           Општинско веће Општине Врњачка 
Бања на својој редовној 33.седници 
одржаној дана 23.4.2010.године, на основу 
члана 69.Закона о буџетском систему 
(''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), члана 
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2010.године (''Сл.лист Општине Врњачка 
Бања'',  бр.17/09), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09),  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 960.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
13.04. Капиталне субвенције, функционална 
класификација 410, економске класифи-
кације 4512, назив позиције Капиталне 
субвенције јавним нефинансијским органи-
зацијама. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција 4512, назив 

позиције Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским организација 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се ЈП ''Бели извор'' на основу Закључка 
Општинског већа бр.400-645/10 од 
23.4.2010.године на име изградње платоа за 
постављање мобилног постројења за 
прераду смећа – фаза I .  
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне  
самоуправе.   

 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-645/10 од 23.04.2010.године 
                  
   ПРЕДСЕДНИК  
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                          
               Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
77.  
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, еконо-
мска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 32.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 7. Спортски центар, функционална 
класификација 810, економске класифи-
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кације 414, назив позиције Социјална 
давања запосленима. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће рез-
ерве и увећати планирана позиција 414, 
назив позиције Социјална давања запосле-
нима. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Установе Спортски центар бр.400-
695/10 од 7.5.2010. године на име недос-
тајућих средстава за исплату помоћи 
раднику Установе Спортски центар за случај 
смрти радника. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр.400-695/10 од 11.05.2010.године 

                               
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                       
        Зоран Сеизовић,с.р.         

                                 Бр.400-648/10 од 28.4.2010.године 

_____________________________________ 
 
78.        
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист Општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник општине  
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 

укупном износу од 15.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 1.21 
Црвени крст,  функционална класификација 
130, економске класификације 481, назив 
позиције Дотације невладиним организа-
цијама. За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 481, назив позиције 
Дотације невладиним организацијама. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву месног одбора добровољних 
давалаца крви насеље Липова бр. 400-648/10 
од 23.4.2010. године на име организовање 
акциј добровољног давања крви. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

                               
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
      Зоран Сеизовић,с.р.    
_____________________________________             
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