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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
202. 

 Скупштина општине Врњачка Бања на 
23.  седници одржаној 7.10.2011.године, на 
основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07), чл. 63. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 
73/2010 и 101/2010), чл. 1.  Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС" 
бр. 62/2006 и 47/2011), чл. 14. и чл. 36.Статута 
општине Врњачка Бања ("Службени лист опш-
тине Врњачка Бања бр.13/10), донела је  
 

Р Е Б А Л А Н С 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

 
 ГОДИНА VII– БРОЈ 13 – ВРЊАЧКА БАЊА – 10. ОКТОБАР 2011. ГОДИНЕ 
 
 

Члан 1. 
Овим ребалансом врше се измене и до-

пуне  Одлуке о буџету Општине Врњачка Ба-
ња за 2011. г. ("Службени лист општине Врња-
чка Бања бр. 15/2010) и Ребаланса буџета Оп-
штине Врњачка Бања за 2011.г. ("Службени 
лист Општине Врњачка Бања" број 11/11)  – (У 
даљем тексту: Буџет). 
 

Члан 2. 
Члан 3 Буџета мења се и гласи: 

„Примања и издаци буџета распоређују се у 
следећим износима, и то: 
 
 

О п и с Шифра економске Средства из буџета 
  класификације   

1 2 3 
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   939.825.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 939.825.000
1. Порески приходи 71 428.500.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 170.000.000
Порез на фонд зарада 712 0
Порез на имовину 713 143.700.000

Порез на добра и услуге (осим накнада које се 
користе преко Буџетског фонда) 714 100.300.000
- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)   3.500.000
Други порези 716 14.500.000

2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које 
се користе преко Буџетског фонда) 74 419.450.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)     
- Приходи од имовине 741 54.700.000
* Камате  7411 9.000.000
- Приходи од продаје добара и услуга 742 356.900.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 6.750.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и 
прав. лица 744 1.000.000
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- Мешовити и неодређени приходи 745 100.000
3. Донације 731+732   
4. Трансфери 733 91.875.000
4. примања од продаје нефинансијске имовине 8   
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   1.033.808.000
РАСХОДИ 4 587.785.000
1. Расходи за запослене 41 198.534.000
2. Коришћење роба и услуга 42 160.211.000
3. Отплата камата 44 17.530.000
4. Субвенције 45 74.180.000
5. Социјална заштита из буџета 47 29.080.000
6. Остали расходи 48+49 54.850.000
ТРАНСФЕРИ 4631+4641 53.400.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 446.023.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (осим 6211) 62   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА     
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92   
2. Задуживање 91   
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 102.883.000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ     
3. Отплата дуга 61   
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 8.900.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   
4. Набавка финансијске имовине 6211   

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ    0
(класа 3 извор финансирања 07)     

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД 
ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   60.000.000
(класа 3 извор финансирања 10)     
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА   0
(класа 3 извор финансирања 13)     
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА   0

“ 
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Члан 3. 
 У члану 43 Буџета у табеларном делу 
врше се измене у колони 5 која носи назив 
„Буџет 2011“ и то на начин што се износи из 
ове колоне који су наведени у колони 
„постојећи износи извор 01“ замењују се 
износима у колони „нови износи извор 01“ и 

врше се измене у колони 7 која носи назив 
„Средства из осталих извора“ и то на начин 
што се износи из ове колоне који су наведени 
у колони „постојећи износи извор 10“ 
замењују се износима у колони „нови износи 
извор 10“,  и  то: 

 
III ПОСЕБАН ДЕО 

  Функц. Економска и организациона     
  клас. класификација       
    Постојећи Нови Постојећи Нови 
Број  Конто       Врста издатака износ износ износ износ 
позиц.    Извор 01 Извор 01 Извор 10 Извор 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       
 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,      

   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И     

     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА     
   1.01. Средства за рад СО     
3  4171 Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО  1.850.000 1.500.000   
4  416132 Накнаде члановима комисија 450.000 550.000   

   
1.02. Средства за рад председника 
општине,      

   општинског већа и њихових рад. тела     
8  416132 Накнаде члановима комисија 450.000 550.000   
9  416131 Накнаде члановима већа 1.260.000 960.000   

12  421 Стални трошкови 9.000.000 10.500.000   
16  425 Текуће поправке и одржавање 2.500.000 4.000.000   
18  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  1.150.000 1.350.000   
   од једног нивоа власти другом     

18/1  483 Новчане казне и пенали по реш.судова 0 600.000   
19  512 Машине и опрема 1.000.000 1.200.000   
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 37.364.000 40.914.000     

 911  
1.14. Финанс.трошк.боравка у вртићу 
трећег детета     

31  451 
Субвенције јавним нефинансиским предуз.и 
организац. 5.000.000 5.100.000   

      Укупно 1.14.: 5.000.000 5.100.000     
 400  1.16. Средства за финансирање пројеката     

33  500 Издаци за нефинансијску имовину   32.883.000 43.661.121
   (од чега :10.500.000 за реал.пројекта кроз     
   програм подстицаја грађевин.индустрији,     

   
9.000.000 за заврш.спортс.сале у Пискавцу)-подвучени текст у загради се 
брише   

      Укупно 1.16.: 0 0 32.883.000 43.661.121
 170  1.17. Трансакције везане за јавни дуг     

34  44 
Отплата  камата и пратећих трошкова 
задуживања 20.000.000 17.500.000   

      Укупно 1.17.: 27.500.000 25.000.000     
   1.18. Пројектно планирање     

36 474 5114 Пројектно планирање  3.800.000 2.700.000   
37 474 541 Земљиште 6.000.000 4.000.000   
38 474 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 60.000.000 49.221.879

      Укупно 1.18.: 9.800.000 6.700.000 60.000.000 49.221.879
 310  1.19. Помоћ за вантелесну оплодњу     

39  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  600.000 200.000   
      Укупно 1.19.: 600.000 200.000     

 130  1.21. Црвени крст     
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41  481 Дотације невладиним организацијама 1.200.000 1.400.000   
      Укупно 1.21.: 1.200.000 1.400.000     
 421  1.22. Фонд за развој пољопривреде     

42  45114 Текуће субвенције за пољопривреду  2.500.000 3.000.000   
      Укупно 1.22.: 2.500.000 3.000.000     
 112  1.24.Заштита животне средине     

46  424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.100.000   
      Укупно 1.24. 1.000.000 1.100.000     
 112  1.27.Пројекат запошљавања приправника      

49/1  463 Трансфери осталим нивоима власти 9.500.000 12.000.000   
      Укупно 1.27.: 9.500.000 12.000.000     
      Укупно раздео  1. 141.814.000 142.764.000 95.791.438 95.791.438

  Извори финансирања за функције у разделу 1       
 Приходи из буџета 01  141.814.000 142.764.000   
  Примања од домаћих задуживања 10     92.883.000 92.883.000

 111 РАЗДЕО 2.  Општинска управа     
55  421 Стални трошкови  400.000 900.000     
      Укупно раздео 2.: 98.197.000 98.697.000   

  Извори финансирања за функцију 111 у разделу 2         
  Приходи из буџета 01   98.197.000 98.697.000     
        
 820 РАЗДЕО 3. - Културни центар     

62  411 Плате и додаци запослених 11.236.000 12.186.000   
63  412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.011.000 2.191.000   
      Укупно раздео 3.: 19.417.000 20.547.000     

  Извори финансирања за функцију 820 у разделу 3         
  Приходи из буџета 01   19.417.000 20.547.000     
 820 РАЗДЕО 4. - Библиотека "Др. Душан Радић"     

77  411 Плате и додаци запослених 5.716.000 6.216.000   
78  412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.023.000 1.113.000     
      Укупно раздео 4.: 8.899.000 9.489.000   

  Извори финансирања за функцију 820 у разделу 4         
  Приходи из буџета 01   8.899.000 9.489.000     
        
 911 РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост"     

103  511 Зграде и грађевински објекти 3.250.000 2.750.000     
      Укупно раздео 5.: 57.213.000 56.713.000     

  Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5         
 Приходи из буџета 01  57.213.000 56.713.000   
  Сопствени приходи буџетских корисника 04         
        
 810 РАЗДЕО 7.- Физичка култура     
   7.01. Спортски центар     

120  411 Плате и додаци запослених 5.450.000 5.770.000   
121  412 Социјални доприноси на терет послодавца 950.000 1.035.000   
120  415 Накнаде за запослене 100.000 167.000   
121  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 200.000 148.000   
124  423 Услуге по уговору 804.000 604.000   
128  512 Машине и опрема 500.000 280.000   

      Укупно 7.: 14.094.000 14.094.000     
 810  7.02. Физичка култура     

129  48191 Дотације спортским и омлад.организацијама 7.000.000 9.100.000   
      Укупно 7.02.: 21.094.000 23.194.000     
      Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.): 21.094.000 23.194.000     

  Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7         
  Приходи из буџета 01   21.094.000 23.194.000     
        
 620 РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи     
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8.01. ЈП "Дирекција за планирање и 
изградњу"     

130  411 Плате и додаци запослених 9.618.000 10.508.000   
131  412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.297.000 2.457.000   
132  413 Накнаде у натури  40.000 190.000   
137  423 Услуге по уговору 1.300.000 2.100.000   

      Укупно 8.01.: 14.645.000 16.645.000     
       

   
8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна 
расвета    

142 640 4212 Енергетске услуге  24.000.000 23.000.000   
      Укупно 8.02.: 33.000.000 32.000.000     

   
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - путеви     

147 443 511 Зграде и грађевински објекти 326.940.000 322.940.000   

   

(од чега: извор финасирања очекивани 
приход од легализације; наплате 
потраживања од ХТП "Фонтана"; 10.000.000 
за капиталне донације са нивоа Републике)     

      Укупно 8.03.: 363.001.000 359.001.000     
      Укупно раздео 8.(8.01.+8.02.+8.03.): 410.646.000 407.646.000   

  Извори финансирања за функције у разделу 8         
  Приходи из буџета 01   410.646.000 407.646.000     
        
 912 РАЗДЕО 10. - Основно образовање     
  10.01.Субвенције за превоз ученика     

168  423 Услуге по уговору   4.700.000 5.050.000   
  10.02. Трансфери основним школама     

169  463 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 22.500.000 23.200.000   

  10.03. Субвенције ученицима у основ.образов.     

170  463 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 4.000.000 4.100.000   

      Укупно раздео 10.: 31.200.000 32.350.000     
  Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10         
  Приходи из буџета 01   31.200.000 32.350.000     
        

 922 РАЗДЕО 11. - Средње образовање     
  11.1.Субвенције за превоз ученика     

171  423 Услуге по уговору 5.000.000 6.000.000   
  11.2.Трансфери средњим школама     

172  463 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 9.000.000 10.000.000   

      Укупно раздео 11.: 14.000.000 16.000.000     
  Извори финансирања за функцију 922 у разделу 11         

  Приходи из буџета 01   14.000.000 16.000.000     
        
        
   13.04. Капиталне субвенције     

180  4512 
Капиталне субвенције јавним 
нефинанс.организ.  22.000.000 17.080.000   

   (отпремнине за вишак запосл.у  јавн.предуз.)     
      Укупно 13.04.: 22.000.000 17.080.000     

      
Укупно раздео 
13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.): 71.000.000 66.380.000     

  Извори финансирања за функције у разделу 13         
 Приходи из буџета 01  71.000.000 66.380.000   
 Примања од домаћих задуживања 10      
  Приходи из буџета 01   939.825.000 939.825.000     
  Примања од домаћих задуживања 10     102.883.000 102.883.000
    УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 939.825.000 939.825.000 107.141.438 107.141.438
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Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1519/11 од 7.10.2011.године 
      
                          ПРЕДСЕДНИК  
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић, с.р. 
________________________________________ 
 
203. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
23. редовној седници, одржаној дана 7.10.2011. 
године,  на основу чл. 29. став 3. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања (''Слу-
жбени гласник РС'', број 72/09 и 52/11), чл. 15. и 
16. Закона о предшколском васпитању и образо-
вању ("Сл. гласник РС", бр. 18/10), члана 2. став 3.  
Уредбе о критеријумима за доношење акта о мре-
жи предшколских установа и акта о мрежи ос-
новних школа (''Службени гласник РС'', број 
80/10) и члана 14. став 1. тачка 17. Статута оп-
штине Врњачка Бања (''Службени лист општи-
не Врњачка Бања'',бр.13/10- пречишћен текст), 
доноси  
 

О Д Л У К У 
О МРЕЖИ УСТАНОВЕ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ, 
ОБРАЗОВАЊЕ И ИСХРАНУ ДЕЦЕ  

''РАДОСТ'' ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се мрежа Ус-
танове за предшколско васпитање, образовање 
и исхрану деце  "Радост" (У даљем тексту: 
Предшколска установа) на територији општи-
не Врњачка Бања.  
 Мрежом Предшколске установе одре-
ђује се врста, број и просторни распоред обје-
ката који испуњавају услове за обављање дела-
тности предшколског васпитања и образовања.  
 

Члан 2. 
 Мрежу Предшколске установе "Радост" у 
Врњачкој Бањи чине:  
 - дечји вртићи (у седишту и органи-
зационим јединицама Предшколске установе)  
 - објекти школа (матична школа и 
издвојена одељења школе).  
  
 
 

Члан 3. 
 Основе програма предшколског васпи-
тања и образовања садрже:  
 - основе програма неге и васпитања де-
це узраста од 6 месеци до 3 године старости;  
 - основе програма предшколског вас-
питања и образовања деце од 3 године до по-
ласка у основну школу, укључујући и основе 
припремног предшколског програма.  
 

Члан 4. 
 Програм припреме детета пред полазак 
у основну школу, у оквиру предшколског 
васпитања и образовања (у даљем тексту: при-
премни предшколски програм), траје четири 
сата дневно, најмање девет месеци.  
 

Члан 5. 
 Табеларни преглед мреже Предшкол-
ске установе "Радост" у Врњачка Бања, састав-
ни је део ове Одлуке.  
 

Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, преста-
је да важи Одлука о мрежи дечијих вртића и 
основних школа на територији општине Врња-
чка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  
бр. 2/06 и 5/07), у делу који се односи на дечје 
вртиће и Табела 1. - Мрежа дечјих вртића, која 
је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 7. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу општи-
не Врњачка Бања". 
 
 

СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 610-90/11  од 7.10.2011.године 
 
                               ПРЕДСЕДНИК 
                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Петар Арсић, с.р. 
_______________________________________ 

 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД МРЕЖЕ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "РАДОСТ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА   
 

1 Мрежа дечјих вртића у којима се обавља 
целодневни боравак и припремни предшко-
лски програм:  
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Ред. 
број  

Назив 
објекта  

Адреса  Облик рада према узрасту деце  

1.  "Радост" - 
седиште  

ул. Хероја Чајке 20 Целодневни боравак од 6 месеци до поласка у школу и 
ПП програм (целодневни и четворочасовни)  

2.  "Колибри"  ул. Душана 
Петровића-Шанета бб

Целодневни боравак од 6 месеци до  поласка у школу и 
ПП програм (целодневни и четворочасовни)  

3.  "Врњци"  ул. Железничка 26 Целодневни боравак од 6 месеци до  поласка у школу и 
ПП програм (четворочасовни)  

2. Мрежа објеката школа у којима се обав-
ља припремни предшколски програм:  

 

Р. 
бр.  

Назив школе матична 
школа - издвојено одељење 

Адреса  Облик рада  

1.  ОШ "Младост" - матична 
школа  

Врњци, 
Железничка 26 

Припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

2. ОШ "Младост" - издвојено 
одељење 

Штулац Припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

3.  ОШ "Бане Миленковић" - 
матична школа  

Ново Село Целодневни боравак од 3 године до поласка у 
школу и ПП програм (целодневни и 

четворочасовни) 
4.  ОШ "Бранко Радичевић" - 

матична школа  
Вранеши Припремни предшколски програм 

(четворочасовни) 
5.  ОШ "Бранко Радичевић" - 

издвојено одељење  
Средњи Грачац Припремни предшколски програм 

(четворочасовни) 
6.  ОШ "Бранко Радичевић" - 

издвојено одељење 
Подунавци Припремни предшколски програм 

(четворочасовни) 
7.  ОШ "Бранко Радичевић" - 

издвојено одељење 
Доњи Грачац 
(Продовка)  

Припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

8.  ОШ "Бранко Радичевић" - 
издвојено одељење 

Отроци Припремни предшколски програм 
(четворочасовни)  

9.  ОШ "Попински борци" - 
издвојено одељење 

Врњачка Бања, 
Пискавац 

Припремни предшколски програм (целодневни и 
четворочасовни) 

10.  ОШ "Попински борци" - 
издвојено одељење  

Липова Припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

11.  ОШ "Попински борци" - 
издвојено одељење  

Станишинци Припремни предшколски програм 
(четворочасовни) 

 
204. 
 
             Скупштина општине Врњачка Бања на 
23. седници одржаној 7.10.2011.године, на 
основу члана 15. и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“бр. 
129/07), 33. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник 
РС", бр. 61/2005), Мишљења Министарства 
финансија – Управе за трезор број 401-
1037/2009-001-003 од 21.04.2009.г. и члана 36. 
Статута ("Службени лист општине Врњачка 
Бања бр. 13/10-пречишћен текст),  донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се измена и допу-
на Одлуке о задуживању ("Службени лист Оп-
штине Врњачка Бања" број  10/2009) и то: 

 
 У члану 2 став 1 у табеларном делу ме-
ња се тачка 4: 
4. Прибављање имовине- 
    непокретности 511  60.000.000
 
тако да гласи: 

4. Прибављање имовине- 
непокретности 511  49.221.879
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 Иза тачке 4 додаје се тачка 5 која 
гласи: 

5. Средства за  
финансирање пројеката 5 10.778.121
 

Члан 2. 
 У члану 2 став 3: 
 „Прибављање непокретности у држав-
ну својину у корисништву Општине Врњачка 
Бања у износу до 60.000.000 динара односи се 
на пословну зграду предузећа ЕТЦ Врњачка 
Бања и зграду „Звезда 2“ предузећа ХТП 
„Фонтана“ Врњачка Бања.“ мења се и гласи: 
 „Прибављање непокретности у држав-
ну својину у корисништву Општине Врњачка 
Бања у износу од 49.221.879 динара односи се 
на пословну зграду предузећа ЕТЦ Врњачка 
Бања (тачка 4).“ 
 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана од дана објављивања у Службеном листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1573/11 од 7.10.2011.године 
 

      
   ПРЕДСЕДНИК 
            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
205. 
 Скупштина општине Врњачка Бања је 
на 23. редовној седници одржаној дана 
7.10.2011. године, на основу чл. 33. и 35.   За-
кона о планирању и изградњи ("Сл. гласник 
РС", бр 72/09, 81/09 и 24/2011), чл. 32 став 1. 
тачке 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07) и чл. 36. ст.1. тачка 6. 
Статута општине Врњачка Бања ("Сл. лист оп-
штине Врњачка Бања", бр. 13/2010–пречишћен 
текст), донела  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 2011-2021.г.  
 

Члан 1. 
 Овом одлуком доноси се Просторни 
план општине Врњачка Бања 2011-2021. годи-
не, урађен од стране Дирекције за планирање и 
изградњу ЈП општине Врњачка Бања. 
 

 

Члан 2. 
 Саставни део ове одлуке је: 

-Извештај о извршеној стручној контроли,  
 -Извештај са јавног увида Просторног 
плана општине Врњачка Бања и   
 -Извештај о стратешкој процени утица-
ја на животну средину Просторног плана оп-
штине Врњачка Бања урађен од стране Аген-
ције ЕКО логица УРБО  Крагујевац, на који је 
дата сагласност  Решењем  Одељења за зашти-
ту животне средине и локални развој бр.9-
626/11 од 22.9.2011. године, 
 - Сагласност министра надлежног за 
послове просторног планирања и урбанизма 
бр.350-01-00662/2011-07 од 4.10.2011.године. 
 

Члан 3. 
 Један примерак донетог, потписаног и 
овереног Просторног плана у аналогном обли-
ку и један примерак плана у дигиталном обли-
ку достављају се архиви органа надлежног за 
његово доношење, а два примерка донетог, 
потписаног и овереног плана у аналогном и 
два примерка плана у дигиталном облику до-
стављају се органу надлежном за његово спро-
вођење.  
 Један примерак донетог плана у диги-
талном облику доставља се министарству над-
лежном за послове урбанизма.  
 Просторни план ће бити доступан пу-
тем интернет презентације на званичном веб 
сајту општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 
 Аутентично тумачење текстуалног и 
графичког дела плана даје Скупштина општи-
не по претходно прибављеном мишљењу обра-
ђивача плана и Комисије за планове, а када се 
ради о заштићеним природним и културним 
добрима и парковима потребно је да се приба-
ви мишљење Завода за заштиту споменика 
културе и Завода за заштиту природе Републи-
ке Србије. 

 
Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу оп-
штине Врњачка Бања".  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-626/11 од 7.10.2011.године 
 

                   ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
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206. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
23. редовној седници, одржаној дана 7.10.2011. 
године, на основу чл. 10. став 3, чл. 11. став 1, 
чл.14 , чл.113. и чл.115. Закона о социјалној за-
штити ("Службени гласник РС",бр.24/2011), 
чл.7. став1, чл.20. став1. тачка16. и чл.32. став 
1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07), чл. 4. и 
13. Закона о јавним службама ('' Службени 
гласник РС", број 41/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 
83/05), чл. 13. став 1. тачка 18 и чл. 36. став 1. 
тачка 9. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр.13/10-пречи-
шћен текст), врши усклађивање Одлуке о ос-
нивању Центра за социјални рад општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'',  
бр.12/91 и 8/99), са Законом о социјалној за-
штити и доноси  
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ  

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом одлуком, општина Врњачка Ба-
ња, ради остваривања права у области социјал-
не заштите и пружања услуге социјалне зашти-
те, породично правне заштите и старатељства, 
као и ради обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и других стручних послова у 
социјалној заштити и остваривања другог 
законом утврђеног интереса, оснива  Установу 
- Центар за социјални рад општине Врњачка 
Бања.    
 

Члан 2. 
 Пословно име Установе је: Центар за 
социјални рад општине Врњачка Бања (у да-
љем тексту: Центар).  
 Седиште Центра је у Врњачкој Бањи, у 
улици Жике Ваљаревића 1. 
 

Члан 3. 
 Центар има својство правног лица. 
  
II ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

Члан 4. 
 Делатност Центра јесте: 
8899 - Остала непоменута социјална заштита 
без смештаја. 
 Центар може уз претходно прибављену 
сагласност Скупштине општине обављати и 
другу врсту делатности сагласну основној де-

латности и располагати приходима, у складу 
са законом. 
 У оквиру делатности из ст.1. овог чла-
на, Центар врши јавна овлашћења у складу са 
законом, када обавља послове који се односе 
на права, односно услуге о чијем се обезбеђе-
њу стара Република Србија, а када обавља јав-
на овлашћења о чијем се обезбеђењу стара оп-
штина, врши послове у складу са законом и 
посебном одлуком којом се дефинишу обим и 
врста права и начин њиховог финансирања. 
 У оквиру своје делатности Центар оба-
вља и друге послове и врши услуге у складу са 
законом. 
  

Члан 5. 
 У обављању делатности социјалне за-
штите, односно пружања услуга социјалне за-
штите Центар сарађује са установама пред-
школског, основног, средњег и високог обра-
зовања, здравственим установама, Полицијом, 
правосудним и другим државним органима, 
органима општине, удружењима и другим пра-
вним и физичким лицима. 
 Услуге социјалне заштите могу се пру-
жати истовремено и комбиновано са услугама 
које пружају установе из става 1. овог члана, 
као облик међусекторске услуге.  
 Сарадња у смислу става 1. овог члана 
остварује се првенствено у оквирима и на на-
чин утврђен споразумима о сарадњи, а међу-
секторске услуге се утврђују протоколом о 
сардњи. 
 
III ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРА 

Члан 6. 
 Средства за финансирање Центра 
обезбеђују се: 
- из буџета Републике; 
- из буџета општине; 
- непосредно од корисника - плаћањем услуга 
социјалне заштите у складу са законом; 
- путем донација, као и уступањем имовине, 
оснивањем задужбина и фондација, у складу 
са законом; 
- из пројектног финансирања  и 
- из других извора, у складу са законом. 
 
IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 

Члан 7. 
 Оснивачка права у погледу именовања 
и разрешења директора, чланова Управног од-
бора и чланова Надзорног одбора Центра врше 
се у складу са законом којим се уређује соци-
јална заштита и јавне службе, као и овом 
одлуком. 
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Члан 8. 
 Надлежни орган општине даје саглас-
ност на: 
1) статут; 
2) статусне промене;  
3) промену седишта и пословног имена Цен-
тра; 
4) обављање друге врсте  делатности  сагласно  
основној делатности Центра; 
5) програм рада Центра; 
6) финансијски план пословања Центра; 
7) акт о организацији и систематизацији по-
слова Центра; 
8) друге акте, у складу са законом и другим 
прописима којима се уређује обављање делат-
ности јавних служби. 
 На Статут и акт о организацији и си-
стематизацији послова Центра, у делу који се 
односи на вршење поверених послова, саглас-
ност даје министарство надлежно за социјалну 
заштиту. 
 

Члан 9. 
 Центар је дужан да Скупштини општи-
не подноси годишњи извештај о раду. 
 Независно од става 1. овог члана, Центар 
је дужан да поднесе извештај о раду и други 
извештај из оквира своје делатности, кад то затра-
жи извршни орган општине или Скупштина. 
 

Члан 10. 
 Надлежни орган општине доноси 
одлуку о правима и услугама у социјалној 
заштити општине Врњачка Бања и друга акта у 
складу са законом у којима се ближе 
прописују услови у вршењу послова у оквиру 
јавних овлашћења и пружања услуга које се 
финансируају из буџета општине. 
   
V ОРГАНИ ЦЕНТРА 
 

Члан 11. 
 Органи Центра су: 
- Директор; 
- Управни одбор и 
- Надзорни одбор. 
 

Члан 12. 
 Чланове Управног и Надзорног одбора Це-
нтра именује и разрешава Скупштина општине. 
 Мандат чланова Управног и Надзорног 
одбора траје четири године. 
 Управни одбор Центра има пет члано-
ва, укључујући и председника. 
 Управни одбор чине два представника по 
предлогу запослених и три представника оснива-

ча, од којих је један из реда чланова удружења чи-
ји су циљеви усмерени на заштиту права социјал-
но угрожених лица које има седиште на територи-
ји општине. 
 Председник Управног одбора има за-
меника, који се одређује актом о именовању 
Управног одбора. 
 Надзорни одбор има три члана, укљу-
чујући и председника и чине га два представ-
ника оснивача и један представник по предло-
гу запослених. 
 Представници запослених за чланове 
Управног и Надзорног одбора Центра предла-
жу се на начин утврђен Статутом Центра. 
 Ако предлагач из става 4. и 6. овог 
члана не предложи представника у Управни 
одбор, односно у Надзорни одбор Центра у ро-
ку од 30 дана од дана када је надлежан орган 
општине упутио писани позив, тог представ-
ника именује оснивач. 
 

Члан 13. 
 Скупштина општине ће разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове Управног 
одбора, односно Надзорног одбора, укључују-
ћи и председника или Управни одбор, односно 
Надзорни одбор Центра: 
1) на лични захтев члана; 
2) ако Управни одбор, односно Надзорни 
одбор доноси незаконите одлуке или не доно-
си одлуке које је на основу закона и Статута 
дужан да доноси; 
3) ако члан Управног одбора, односно 
Надзорног одбора неоправданим одсуствова-
њима или несавесним радом онемогућава рад 
Управног одбора, односно Надзорног одбора; 
4) ако овлашћени предлагач покрене иниција-
тиву за разрешење члана Управног одбора, 
односно Надзорног одбора због престанка ос-
нова по коме је именован у Управни одбор, од-
носно Надзорни одбор; 
5) у другим случајевима утврђеним Статутом 
Центра. 
 Дужност новоименованог појединог чла-
на Управног одбора, односно Надзорног одбора 
траје до истека мандата Управног одбора, одно-
сно Надзорног одбора Центра. 
 

Члан 14. 
 Управни одбор Центра: 
- доноси Статут Центра; 
- одлучује о пословању Центра; 
- усваја извештај о пословању и годишњи фи-
нансијски извештај; 
- доноси програм рада Центра; 



 Страна 11     -   Број 13.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 10.10.2011.године 
  

- расписује конкурс за директора Центра, 
спроводи изборни поступак и доставља Скуп-
штини општини мишљење о кандидату за име-
новање директора Центра; 
- одлучује о коришћењу средстава у складу са 
законом и 
-  врши и друге послове утврђене законом, 
овом одлуком и Статутом Центра. 
 

Члан 15. 
 Надзорни одбор врши надзор над 
пословањем Центра, прегледа годишње изве-
штаје и годишњи финансијски извештај и о 
извршеном надзору извештај доставља управ-
ном одбору и оснивачу. 
 

Члан 16. 
 Директора Центра именује Скупштина 
општине, на основу спроведеног конкурса који 
расписује Управни одбор Центра и  по при-
бављеном мишљењу Управног одбора Центра. 
 Конкурс за именовање директора це-
нтра се објављује у листу Националне службе 
за запошљавање ''Послови'' и једном дневном 
листу који се дистрибуира на територији Репу-
блике Србије, а конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у листу ''Послови''. 
  Услови, начин, рокови, поступак избо-
ра за именовање директора и трајање мандата  
су прописани  законом, овом одлуком и  и 
Статутом Центра.  
 На именовање директора Центра   са-
гласност даје  министарство надлежно за соци-
јалну заштиту. 
 Мандат директора Центра траје четири 
године и по истеку мандата исто лице може 
бити поново именовано за директора. 
 Ако директор Центра не буде имено-
ван у законом предвиђеном року, Скупштина 
општине именује вршиоца дужности ди-
ректора Центра. 
 За вршиоца дужности директора Цен-
тра може се именовати лице које испуњава за-
коном прописане услове за директора Центра и за 
чије именовање је прибављена сагласност мини-
старства надлежног за социјалну заштиту. 
 Вршилац дужности директора Центра 
може обављати ту дужност најдуже једну годину. 
  

Члан 17. 
 Скупштина општине ће разрешити  
директора Центра пре истека мандата: 
- на лични захтев; 
- ако обавља послове директора супротно од-
редбама закона; 

- ако нестручним и несавесним радом проузро-
кује штету Центру или своје обавезе извршава 
на начин који може проузроковати веће смет-
ње у раду Центра; 
- ако на било који начин онемогућава оствари-
вање права и услуга из надлежности Центра; 
- ако је правоснажно осуђен за кривично дела 
утврђена законом; 
- из других разлога утврђених законом и Ста-
тутом Центра. 

 
Члан 18. 

 Директор Центра представља и заступа 
Центар, организује и руководи радом и води 
пословање Центра, одговара за законитост 
рада Центра, предлаже програм рада и план 
развоја и предузима мере за њихово спровође-
ње, подноси финансијске извештаје, извештаје 
о пословању и годишњи обрачун, извршава 
одлуке Управног одбора, обавља и друге по-
слове у складу са законом и Статутом Центра. 
 
VI НАДЗОР 

Члан 19. 
 Надзор над радом Центра се врши као 
инспекцијски надзор, надзор над радом, као и 
надзор над стручним радом, у складу са законом. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке, 
врши организациона јединица  Општинске уп-
раве надлежна за социјална питања. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 
 На права, обавезе и одговорности запо-
слених у Центру примењују се општи прописи 
о раду, као и одредбе Закона о социјалној за-
штити. 
 

Члан 21. 
 У Центру за социјални рад право на 
штрајк запослени остварују у складу са зако-
ном и посебним  актом  који се доноси у скла-
ду са законом. 
  

Члан 22. 
 Установа-Центар за социјални рад оп-
штине Врњачка Бања, основана Одлуком 
Скупштине општине Врњачка Бања бр.020-
3/92 од 27.12.1991. године (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр.12/91), наставља са радом, уз оба-
везу да општа акта, организацију и пословање 
усагласи у роковима прописаним законом. 
 Центар наставља да користи средства и 
имовину за потребе обављања послова јавних 
овлашћења и услуга прописаних чл.4. ове од-
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луке, са стањем на дан ступања на снагу ове 
одлуке. 

 
Члан 23. 

 До именовања директора, председника 
и чланова управног, односно надзорног одбора 
Центра према одредбама закона и ове одлуке, 
директор, председник и чланови управног, 
односно надзорног одбора Центра настављају 
рад према прописима који су важили на дан 
њиховог именовања, укључујући и правила о 
престанку дужности. 
 Именовање директора и органа управ-
љања  Центра извршиће се по поступку и под 
условима који су прописани законом, овом 
одлуком и Статутом Центра, у року од 6 месе-
ци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 24. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Центра за соци-
јални рад општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Краљево'',  бр. 12/91 и 8/99). 
 

Члан 25. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику оп-
штина Врања". 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-110/11 од 7.10.2011.године 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
Е 

207. 
Скупштина општине Врњачка Бања, на 

23.редовној седници одржаној 7.10. 2011. го-
дине, на основу чл. 2. став 1. тачка 34. Закона о 
буџетском систему (''Сл. гласник РС'',бр. 
101/10), чл.3. Закона о подстицању грађевин-
ске индустрије Републике Србије у условима 
економске кризе (''Сл. гласник РС'', бр. 45/10), 
чл. 5. Уредбе о начину предлагања пројеката 
чија је реализација у функцији подстицања 
грађевинске индустрије Републике Србије и о 
праћењу динамике финансирања тих пројеката 
(''Сл. гласник РС''; бр. 50/10), Закључка Владе 
Републике Србије бр. 351-8384/2010-1 од 
12.11.2010. године, чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), и 
чл. 36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања, бр. 13/10-пречи-
шћен текст), донела је  

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
о начину финансирања пројеката у 
складу са Законом о подстицању 
грађевинске индустрије Републике 
Србије у условима економске кризе 

 
Члан 1. 

       Овом одлуком врши се измена и допу-
на Одлуке о начину финансирања пројеката у 
складу са Законом о подстицању грађевинске 
индустрије Републике Србије у условима еко-
номске кризе(''Сл. лист општине Врњачка Ба-
ња, бр. 1/11) тако што се после чл.5. одлуке до-
даје чл.5а који гласи: 
 

''Члан 5а 
 Скупштина општине прихвата и обаве-
зу да у буџету општине за 2012.годину обезбе-
ди и средства за финансирање радова за реали-
зацију инвестиције дела централног бањаског 
парка у оквиру пројекта реконструкције дела 
централног бањског парка у износу до 
10.600.000. динара из извора који се ближе уре-
ђују актом о финансирању општине за ту буџет-
ску годину  а реализација тих радова је састав-
ни део Програма пословања за 2011.годину 
јавних предузећа чији је оснивач општина.“ 

 
Члан 2. 

         Ова одлука ступа на снагу наредног да-
на од дана доношења а објављује се у ''Сл. ли-
сту општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1574/11 од 7.10. 2011.године 
 
        ПРЕДСЕДНИК  
                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                                            Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
208. 
              Скупштина   општине   Врњачка   Бања   
на   својој   23. седници   одржаној   дана 7.10.2011. 
године,  на основу чл.4,став 1. чл.5 и чл.6. став 
2.3акона о сахрањивању и гробљима („Сл. гла-
сник СРС“бр.20/77,24/85 и 6/89 и Сл. гласник 
РС“, бр.53/93.67/93,48/94 и 101/05), чл. З. став 
2,чл.5 и 7.Одлуке о сахрањивању и гробљима 
на територији општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Краљево“, бр.12/85-пречишћен 
текст, 19/02 и 14/04) и чл.З6.Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врењачка 
Бања", бр. 13/10-пречишћен текст),  донела је 
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ОДЛУКУ 
О ПРОШИРЕЊУ СЕОСКОГ ГРОБЉА У 

НОВОМ СЕЛУ 
 

Члан 1. 
            За проширење сеоског гробља Новом 
Селу и сахрањивање умрлих лица на њему, 
одређује се земљиште које чини кп.бр.2692/5 
површине 40,62 ара, 2692/3 површине 30,73 
ара, и кп.бр.2692/4 површине 12,11 ари све у 
КО Ново Село (укупне повришне 83.46 ари). 

 
Члан 2. 

            Месна заједница Ново Село дужна је 
да примењује одредбе Одлуке о сахрањивању 
и гробљима на територији општине Врњачка 
Бања приликом уређивања одржавања и кори-
шћења гробља из чл.1 ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

             Ова Одлука ступа на снаку 8 дана од 
дана објављивања у ''Сл. листу општине Врња-
чка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-45/11 од 7.10.2011.године 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
209. 
 Скупштина општине Врњачка Бања  на 
23. седници одржаној дана 7.10.2011.године, 
на основу на основу чл.22.б Закона о јавним 
предузећима обављању делатности од општег 
интереса (''Сл.гласник РС'', бр. 25/00-108/05-
испр.), чл. 36.став 1. тачка 9а Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 13/10-пречишћен текст) и  чл.18.  
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2011. годину ( ''Сл.лист општине Врњачка Ба-
ња'', бр.15/10 и 11/11), донела је  
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности на измену и допуну 
Програма  пословања ЈП „Борјак“ из 

Врњачке Бање  за 2011.годину 
 

              1.Даје се сагласност на измену и допу-
ну Програма  пословања ЈП „Борјак“ из Врња-
чке Бање  за 2011.годину, који је усвојен Одлу-
ком Управног одбора  овог предузећа бр.01-
1926-05 од 29.9. 2011.године. 

                 2. Радови из Измене и допуне Про-
грама  пословања из тач. 1.ове одлуке који се 
односе се на реализацију дела инвестиције у 
оквиру пројекта реконструкције дела централ-
ног бањског парка за који је издата потврда о 
пријави почетка извођења грађевинских радо-
ва бр.351-50/10 и 351-2479/10 од 10.8.2010.год. 
од стране Одељења за планирање и изградњу 
Општинске управе општине Врњачка Бања у 
складу са чл.1.и 4. Одлуке о оснивању ЈП за 
газдовање заштитним шумама „Борјак“ („Сл. 
лист општине Краљево“, бр.27/04 и „Сл.лист 
општине Врњачка Бања“бр.9/06, 2/10. и 12/10) 
су  радови у оквиру поверених послова који се 
финансирају из буџета општине. 
             3. Општина прихвата обавезу да у бу-
џету општине за 2012.годину обезбеди сред-
ства и исплати радове из тач.1.ове одлуке у из-
носу до 9.400.000. динара из извора који се 
ближе уређују актом о финансирању општине 
и овлашћује  председника општине да у складу 
са актом о финансирању општине потпише до-
кумента на реализацији ове одлуке. 
            4. Саставни део ове одлуке чини Изме-
на и допуна Програма  пословања ЈП „Борјак“ 
из Врњачке Бање  за 2011.годину, који је усво-
јен Одлуком УО овог предузећа бр. 01-1926-05 
од 29.9. 2011.године. 
            5. Планиране обавезе на име инвести-
ција из буџета општине могу се преузимати до 
висине одобрених средстава у буџету  за ту 
буџетску годину. 
            6. За спровођење ове одлуке задужују 
се одељење Општинске управе надлежно за 
послове праћења реализације програма јавних 
предузећа и одељење надлежно за послове фи-
насија и буџета.  
           7. Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објављује се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-658 /11 од 7.10. 2011.године 
  
                   ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
210. 

Скупштина општине Врњачка Бања  на 
23.седници одржаној дана 7.10.2011.године, на 
основу на основу чл.22.б Закона о јавним пре-
дузећима обављању делатности од општег ин-
тереса(''Сл.гласник РС'',бр.25/00-108/05-испр.), 
чл.36.став 1. тачка 9а Статута општине Врња-
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чка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр. 13/10-пречишћен текст) и  чл.18.  Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011.годину 
( ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/10 и 
11/11), донела је  

 
О Д Л У К У  

о давању сагласности на на измену и допуну 
Програма  пословања ЈП „Бели извор“ из 

Врњачке Бање  за 2011.годину 
 

              1.Даје се сагласност на измену и допу-
ну Програма  пословања ЈП „Бели извор“ из 
Врњачке Бање  за 2011.годину, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора  овог предузећа бр. 
01-4091 од 8.9. 2011.године. 
                 2. Радови из Измене и допуне Про-
грама  пословања из тач. 1.ове одлуке који се 
односе се на реализацију дела инвестиције у 
оквиру пројекта реконструкције дела централ-
ног бањског парка за који је издата потврда о 
пријави почетка извођења грађевинских радо-
ва бр.351-50/10 и 351-2479/10 од 10.8.2010.год. 
од стране Одељења за планирање и изградњу 
Општинске управе општине Врњачка Бања  у 
складу са чл.1.и 4. Одлуке о оснивању ЈП за 
обављање комуналних делатности „Бели из-
вор“ из Врњачке Бање („Сл.лист општине Кра-
љево“, бр.27/04) су радови у оквиру поверених 
послова који се  финансирају из буџета општине. 
             3. Општина прихвата обавезу да у 
буџету општине за 2012.годину обезбеди сред-
ства и исплати радове из тач.2.ове одлуке у 
износу до 1.200.000 динара из извора који се 
ближе уређују актом о финансирању општине 
и овлашћује  председника општине да у складу 
са актом о финансирању општине потпише 
документа на реализацији ове одлуке. 
            4. Саставни део ове одлуке чини Измена 
и допуна Програма пословања ЈП „Бели извор“ из 
Врњачке Бање  за 2011.годину, који је усвојен 
Одлуком УО овог предузећа бр.01-4091 од 8.9. 
2011.године. 
            5. Планиране обавезе на име инвести-
ција из буџета општине могу се преузимати до 
висине одобрених средстава у буџету  за ту бу-
џетску годину. 
            6. За спровођење ове одлуке задужују 
се одељење Општинске управе надлежно за 
послове праћења реализације програма јавних 
предузећа и одељење надлежно за послове фи-
насија и буџета.  
           7.Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објављује се у ''Сл. 
листу општине Врњачка Бања''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1441 /11 од 7.10. 2011.године 

 
                                             ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
211. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
23. редовној седници, одржаној 7.10.2011. го-
дине,  на основу члана 36. ст.1. тачка 32. Ста-
тута општине Врњачка Бања (''Сл. лист оп-
штине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст) и чл.5.ст.2. Одлуке о  општинским и не-
категорисаним путевима (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.  6/08 и 17/09), донела је  
 

О Д Л У К У 
 

 1. Усваја се и даје сагласност на Нацрт 
измена и допуна Средњорочног  Програма одр-
жавања, заштите, развоја и управљања општин-
ским и некатегорисаним путевима и улицама и 
Средњорочног Програма изградње и реконс-
трукције јавне расвете у насељу на подручјима 
општине Врњачка Бања који се односи се на 
уређење грађевинског земљишта у делу путева 
и јавне расвете, који  је донео Управни одбор 
ЈП Дирекције за планирање и изградњу општи-
не Врњачка Бања одлуком бр.35-1454/11 од 
5.9.2011.године. 

2. Саставни део ове одлуке чине: 
- Измене и  допуне Средњорочног Про-

грама реконструкције, изградње и одржавања 
путне мреже по месним заједницама и  

-Измене и допуне Средњорочног Про-
грама  изградње и реконструкције јавне расве-
те на територији општине Врњачка Бања, из 
тачке 1. ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања  у ''Сл.листу општине Вр-
њачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-1401/11 од 7.10.2011.године 
 
                                            ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
212. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
23. седници, одржаној 7.10.2010.год, на основу 
чл.12. став 2. Закона о социјалној заштити 
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("Службени гласник РС", број 24/2011), чл. 32. 
став 1. тачка 9. Закона о локланој самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр.129/07) и чл.36. ст.1. та-
чка11. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'',бр.13/10-пречи-
шћен текст), донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  Статут  Центра за 

социјални рад Врњачка Бања 
 

I. 
 Даје се сагланост на Статут Центра за 
социјални рад Врњачка Бања, који је донео 
Управни одбор ове установе на седници од 
30.8.2011.године, под бр.551-337/11. 
       

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-640/11  од  7.10.2011.год. 
     
                                            ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
213. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
23. седници, одржаној дана 7.10.2011.године, а  
на основу чл. 55. ст.3. тачка 4. Закона о 
основима система образовања и васпитања 
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09 и 52/11) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ 
ШКОЛЕ  ДА ДОМОМ УЧЕНИКА  

ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 

I. 
Разрешава  се Драган Тодосијевић 

дужности члана  Школског одбора Угоститељ-
ско-туристичке школе  да домом ученика у Вр-
њачкој Бањи, испред Савета родитеља, због 
наступања услова из чл.55.ст.3.тачка 4. Закона 

о основима система образовања и васпитања, 
јер је престао основ по којем је именован. 

II. 
 Именује се у Школски одбор Угости-
тељско-туристичке школе да домом ученика  
Врњачка Бања, Дејан Петровић, испред Савета 
родитеља. 
 Мандат новоизабраног члана траје до 
истека мандата Школског одбора. 
 

III. 
Ово решење је коначно у управном 

поступку. 
 

IV. 
Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се у ''Сл. 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-101/11  од  7.10.2011. године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Петар Арсић,с.р. 

______________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
214. 
              Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој редовној 62. седници, одржаној дана 
20.09.2011. године, на основу  Одлуке о давања 
подстицајних средстава приватним станодавци-
ма у 2011.годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.9/11), Закључка Скупштине општине 
бр.400-951/11 од 8.6.2011.године, чл. 59.Статута 
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине Вр-
њачка Бања", бр.13/10-пречишћен текст), и чл. 
33. Пословника о раду Општинског већа општи-
не Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
Бања», бр.7/09), доноси  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДАВАЊЕ 
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 
ПРИВАТНИМ СТАНОДАВЦИМА 

 
Члан 1. 

            Овим Правилником ближе се дефини-
шу начин, услови и критеријуми за давање 
подстицајних средстава из буџета општина 
Врњачка Бања  приватним станодавцима сме-
штајних капацитета за пријем бањских гостију 
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у циљу унапређења овог дела туристичке по-
нуде на подручју општине Врњачка Бања. 
 
Начин давање подстицајних средстава  

Члан 2. 
            Поступак давање подстицајних средста-
ва и  остваривања права на коришћење подсти-
цајних  средстава из буџета општина Врњачка 
Бања  покреће се подношењем  захтева стран-
ке – приватног станодавца од 15.09. до 15.11. 
текуће године, одељењу Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежном за област 
туризма. Уз захтев који садржи конкретне по-
датке о намени за коју се планира коришћење  
подстицајних средстава, странка обавезно под-
оси следћу документацију: 
             - потврду о уредној уплати боравишне 
таксе у 2011.години буџету општине коју 
издаје организациона јединица Општинске уп-
раве општине Врњачка Бања надлежна за об-
ласт финансија,  
            - рачун да је у 2011.години извршено 
улагање за намену за коју се тражи коришћење 
подстицајних средства, 
            - број рачуна код пословне банке на ко-
ји се врши уплата одобрених средстава 
 

Члан 3. 
              По пријему захтева странке одељење 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
надлежно за област туризма доставља предмет 
комисији за категоризацију објеката која 
изласком на лице места упоређује податке из 
захтева и приложене документације са факти-
чким стањем на терену и даје одељењу ми-
шљење о наменском улагању средстава у скла-
ду са захтевом и важећим подзаконским акти-
ма о стандардима за категоризацију угости-
тељских објеката за смештај, са назнаком у че-
му је у текућој години извршено унапређење 
тог дела туристиче понуде од стране подно-
сиоца захтева. 
              По поднетим захтевима надлежно оде-
љење одлучује решењем које обавезно садржи 
елементе из Одлуке о давању подстицајних 
средстава приватним станодавцима и један 
примерак правоснажног решења којим се утвр-
ђује испуњеност услова и право на коришћење 
подстицајних средстава из буџета општине до-
ставља  одељењу  Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежном за послове локалних  
јавних прихода.     
              Исплату одобрених средстава по право-
снажном решењу врши одељење  Општинске уп-
раве општине Врњачка Бања надлежно за по-

слове локалних јавних прихода уплатом на рачун 
приватног станодавца  код пословне банке.  
              О жалби на првостепено решење одлу-
чује Општинско веће. 
 
Услови за  давање подстицајних средстава  

Члан 4. 
             Право на добијање подстицајних  сред-
става из буџета општина Врњачка Бања стичу 
сви приватни станодавци који испуњавају сле-
деће услове : да су уписани у регистар при-
ватних станодаваца код одељење Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежном за 
област туризма, да су уредно вршили уплате 
боравишне таксе буџету општине и да су у те-
кућој години наменски вршили улагање у сво-
је смештајне капацитете за пријем бањских го-
стију у циљу унапређења овог дела туристичке 
понуде  у општини Врњачка Бања. 
 
Критеријуми за давање подстицајних  средстава  

Члан 5. 
            Критеријум за утврђивање висине под-
стицајних средстава из буџета општина Врња-
чка Бања која се дају приватним станодавцима 
смештајних капацитета за пријем бањских го-
стију који испуњавају услове из Одлуке о да-
вању подстицајних средстава приватним ста-
нодавцима и овог правилника је  проценат од 
износа уплаћене боравишне таксе у текућој 
години. Висину процента одређује  Скупштина 
општине одлуком. 
 
 Прелазне одредбе 

Члан 5. 
            За спровођење одредби овог Правилни-
ка задужено је одељење Општинске управе оп-
штине Врњачка Бања надлежно за област ту-
ризма који на крају буџетске године подноси 
Општиском већу извештај о укупним финан-
сијским ефектима ове подстицајне мере и до-
бијеном квалитету туристичке понуде.  
                                                                      

Члан 6. 
              Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана доношења, а објавиће се ''Сл. ли-
сту општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-953/11 од  20.09. 2011.године 
 
                                          ПРЕ ДСЕДНИК  
                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                        Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
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215. 
Општинско веће општине општине Врња-

чка Бања на 62.седници одржаној дана 20.09.2011. 
године на основу члана7. и 36. Закона о превозу у 
друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 
46/95, 66/01, 61/05,91/05, 62/06 и 31/11) члана 
59. и члана 70. став 1. тачка 1. Статута општи-
не Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.13/10-пречишћен текст и 1/11) и чла-
на 33. Одлуке о ауто-такси превозу (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.11/11), доноси: 

 
OДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се и усклађује 

економски најнижа цена у оквиру такси тари-
фе по којој се ауто-такси превоз мора обавља-
ти на територији општине Врњачка Бања, и то: 

 
Редни бро                  Назив ТАРИФА 

1. Старт 30,оо дин.
2. Вожња по километру 40,оо дин.
3. Чекање по часу 400,оо дин
4. По комаду пртљага 50,оо дин.
 

Члан 2. 
Такси тарифа је укупна цена такси пре-

воза коју чини збир појединачних цена, и то 
цена: за старт, по једном пређеном километру, 
по времену чекања, по доласку на адресу по 
позиву и по комаду пртљага који се превози, 
при чему се путници морају обавестити пре 
уласка у такси возило уколико се врши напла-
та превоза пртљага, која се одређује у зависно-
сти од доба дана или ноћи, од дана у недељи 
(радни дан, недеља или празник) и подручја на 
коме се вожња обавља (територија једне или 
више општина или градова) и која је учитана у 
мерни инструмент. 
 

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

на објављивања у „Сл.листу општине Врњачка Ба-
ња.“ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 38-18/11 од 20.09.2011.год. 

 
                                          ПРЕ ДСЕДНИК  
                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                        Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 

    216.        
  Општинско веће општине Врњачка Ба-
ња, на својој редовној 62. седници одржаној 
дана 20.09.2011.год., а на основу чл. 20. ст.2. 
Одлуке о образовању и одређивању подручја 
месних заједница општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњ.Бања'', бр. 5/09– пре-
чишћен текст и 3/11), чл.59.Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10– пречишћен текст), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“,бр.7/09 ),  донело је 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
  
1. Општинско веће је упознато са 

Статутом Месне заједнице Вукушица  Савета 
Месне заједнице Вукушица  бр. 6/11 донет на 
седници Савета Месне заједнице Вукушица  
одржаној 14.8.2011.године. 
 Како су одредбе Статута Месне зајед-
нице  Вукушица усклађене са важећим законс-
ким прописима и то Законом о локалној само-
управи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), Статутом 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњ.Бања'', бр. 13/10– пречишћен текст), и Од-
луком о образовању и одређивању подручја 
месних заједница општине Врњачка Бања, то 
Општинско веће даје сагласност на Статут Ме-
сне заједнице Вукушица бр. 6/11 донет на сед-
ници Савета Месне заједнице Вукушица  одр-
жаној 14.8.2011.године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  
 3. Статут Месне заједнице Вукушица 
ће се примењивати од дана давања ове сагла-
сности односно од 20.9.2011.год.  

 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 9-560/11  од 20.9.2011.год. 
 

                                          ПРЕ ДСЕДНИК  
                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                        Зоран Сеизовић,с.р. 
____________________________________  
 
217. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 62.седници одржаној дана 20.09.2011. 
год. на основу чл.59 Статута општине Врњачка 
Бања ( “Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
13/10) и чл.33.Пословника о раду Општинског 
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општи-
не Врњачка Бања „бр.7/09) донело је 
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

  
         1. Општинско веће је упознато са изме-
ном и допуном Програма одржавања, заштите, 
развоја и управљања општинским и некате-
горисаним путевима и улицама и изградњи и реко-
нструкцији јавне расвете у насељу на подручју оп-
штине Врњачка Бања за 2011. годину који се одно-
си на уређење грађевинског земљишта у делу пу-
тева и јавне расвете која је усвојена одлуком Упра-
вног одбора Дирекције за планирање и изградњу 
Врњачка Бања ЈП из Врњачке Бање бр. 35-1454/11 
од 5.9.2011. године и мишљењем Општинске упра-
ве општине Врњачка Бања бр. 400-1401/11 од 
19.09.2011. године. 
        2. Општинско веће усваја измену и до-
пуну Програма одржавања, заштите, развоја и 
управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградње и реконструк-
ције јавне расвете у насељу на подручју оп-
штине Врњачка Бања за 2011.годину који се 
односи на уређење грађевинског земљишта у 
делу путева и јавне расвете која је усвојена 
одлуком Управног одбора Дирекције за плани-
рање и изградњу Врњачка Бања ЈП из Врњачке 
Бање бр.35-1454/11 од 5.9.2011.године. 
        3. Саставни део овог закључка је измена и 
допуна Програма одржавања, заштите, развоја 
и управљања општинским и некатегорисаним 
путевима и улицама и изградње и реконструк-
ције јавне расвете у насељу на подручју оп-
штине Врњачка Бања за 2011.годину који се 
односи на уређење грађевинског земљишта у 
делу путева и јавне расвете која је усвојена од-
луком Управног одбора Дирекције за плани-
рање и изградњу Врњачка Бања ЈП из Врњачке 
Бање бр.35-1454/11 од 5.9.2011. године и ми-
шљење Општинске управе општине Врњачка 
Бања бр. 400-1401/11 од 19.09.2011. године. 
          4. Овај закључак ступа на снаго даном до-
ношења, објављује се у ''Сл.листу општине Врња-
чка Бања'', а примењује се од 1.1.2011. године. 
          

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1401/11 од 20.09.2011.год. 
 
                                           ПРЕ ДСЕДНИК  
                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
218. 
             Општинско веће општине Врњачка Ба-
ња на својој редовној 63 седници, одржаној да-
на 30.9.2011. године, на основу 50.Закона о бу-
џетском систему („Службени гласник РС“, бр. 

54/09 и 73/10), Закључка Скупштине општине 
бр.400-195/11 од 16.3.2011.године и чл. 59.Ста-
тута општине Врњачка Бања (Сл. лист општи-
не Врњачка Бања", бр.13/10-пречишћен текст), 
и чл. 33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине 
Врњачка Бања», бр.7/09),   доноси  
 

З А К Љ У ЧА К 
 

              1.Даје се сагласност на измену и до-
пуну Плана и програма  пословања Дирекције 
за планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања ЈП  из Врњачке Бање  за 2011.годину, ко-
ји је усвојен Одлуком УО  бр.400-1453/11-1 од 
5.9. 2011.године. 
               2. Саставни део овог закључка чини 
Измена и допуна Плана и програма  пословања 
Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања ЈП  из Врњачке Бање за 2011. 
годину, који је усвојен Одлуком УО  бр. 400-
1453/11-1 од 5.9. 2011.године. 
           3. Овај закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објављује се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1439/11 од 30.9.2011.године 

               
                                          ПРЕ ДСЕДНИК  
                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                        Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
 
219. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на својој редовној 63. седници одржаној дана 
30.09.2011. год, на основу чл. 2. и 77. Закона о спор-
ту (''Сл.гласник РС'', бр. 52/96 и 101/05 - др. закон), 
на предлог Одбора за омладину и спорт број 400-
535/11 од 25.05.2011. године, чл. 12. ст. 1. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања („Сл.лист општи-
не Врњачка Бања“, бр.15/10), чл.59. Статута оп-
штине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врња-
чка Бања“, бр.13/10-пречишћен текст) и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“,бр. 07/09 ), донело је  

 
 

OДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
о расподели буџетских   средстава 

намењених за развој спорта и спортских 
активности у општини Врњачка Бања  

у 2011.години 
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Члан 1. 
           Врши се измена и допуна Одлуке о распо-
дели буџетских средстава намењених за развој 
спорта и спортских активности у општини Врња-
чка Бања у 2011.години („Сл. лист општине Врња-
чка Бања“, бр.2/11, 8/11 и 11/11) у тачки II. став 
2.тачка 2.тако што на крају текста иза заграде уме-
сто процента: „18%“, стоји проценат: „14%“ и у та-
чки II став 2.тачка 3. тако што уместо процента: 
„8%“ стоји проценат: „12%“. 
  

Члан 2. 
             Ова Одлука ступа на снагу  даном до-
ношења, а објавиће се у “Сл.лист општине Вр-
њачка Бања“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-338/11 од 30.09.2011.год.  
 

                                              ПРЕ ДСЕДНИК  
                                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                          Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
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