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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
1. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
31.12.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
20/13, 10/14, 11/14, 14/14, 16/14 и 18/14),  чл. 
59 Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.13/14- пречи-
шћен текст  и 16/14) и чл. 33. Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.7/09), доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2014.годину (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.20/13,10/14, 11/14, 14/14, 
16/14 и 18/14) у оквиру раздела 2.2. Стална 
и текућа резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
390.000,00 динара, у корист апропријације у 
разделу 4.11-Трансфери основним 
школама, функционална класификација 
912, економска класификација 463 назив 
позиције Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. Одобрена средства 
реализоваће се кроз финансијски план ОШ 
''Бранко Радичевић'' Вранеши, аналитички 
преко конта 511- Зграде и грађевински 
објекти. 
2.  Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-2916/14 од 29.12.2014.године, а по 
захтеву ОШ ''Бранко Радичевић'' у  
 

 
Вранешима бр.400-2916/14 од 29.12.2014. 
године. 
3. ОШ ''Бранко Радичевић'' у Вранешима је 
обавезна да достави извештај о реализацији 
одобрених средстава са одговарајућом 
финансијском документацијом којом се 
потврђује наменско трошење одобрених 
буџетских средстава. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду. 
5.  Ово решење објавити у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2916/14 од 31.12.2014.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                  Бобан Ђуровић,с.р. 

_____________________________________ 
 
2. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
30.12.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2014.годину (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 20/13, 10/14, 
11/14, 14/14, 16/14 и 18/14), чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.13/14- пречишћен текст  
и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
  
1.Одобрава се коришћење средстава буџета 
општине Врњачка Бања за 2014.годину у 
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укупном износу од 75.000,00 динара са 
раздела 2- Председник општине и 
Општинско веће, глава 2.2-Стална и текућа 
буџетска резерва, а у корист апропријације у 
разделу 4.3.7.-Накнада штете услед 
елементарних непогода, функц. клас. 160, ек. 
клас. 484, назив ек. клас.- Накнада штете за 
повреде или штету насталу услед елемента-
рних непогода или других непредвиђених 
узрока. 
 За наведени износ умањиће се 
позиција - Текућа буџетска резерва и 
увећати апропријација – 4.3.7.-Накнада 
штете услед елементарних непогода. 

Наведени износ финансијских сред-
става одобрава се сагласно Закључку Штаба 
за ванредене ситуације бр. 217-1/14-165 од 
29.12.2014. године, Закључку Општинског 
већа 217-786/14од 30.12.2014. године, којим 
су одобрена недостајућа средства у висини 
од 75.000,00 динара, а на име изведених 
радова од стране ГПД ''ТРАГ М'' ДОО 
Врњачка Бања на отклањању штета од 
елементарних непогода-бујичних поплава у 
априлу и мају месецу 2014. године.  
2.О реализацији овог решења стара се 
одељење Општинске управе надлежно за 
послове финансија. 
3.Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-786/14 од 30.12.2014.године 
 
                         ПРЕДСЕДНИК  
       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 

3.  
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници, одржаној дана 
29.12.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
20/13, 10/14, 11/14, 14/14, 16/14 и 18/14), и 
чл. 59 Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14- 
пречишћен текст  и 16/14) и чл. 33. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 

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

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

  
1.Одобрава се коришћење средстава буџета 
општине Врњачка Бања за 2014.годину у 
укупном износу од 100.000,00 динара са 
раздела 2- Председник општине и 
Општинско веће, глава 2.2-Стална и текућа 
буџетска резерва, а у корист апропријације у 
разделу 4.21.3.- МЗ Грачац, функц. клас. 130, 
ек. клас. 511, назив ек. клас. – Зграде и 
грађевински објекти, за финансирање 
завршетка инвестиционих радова на капели 
у Отроцима, део села ''Брекиња'', по 
Закључку Општинског већа бр.400-2865/14 
од 29.12.2014.године. 
 За наведени износ умањиће се позиц-
ија - Текућа буџетска резерва и увећати 
апропријација – Зграде и грађ. објекти. 

Наведени износ финансијских средс-
тава одобрава се МЗ Грачац у назначеном 
износу, а на име завршетка инвестиционих 
радова на капели у Отроцима, а реализоваће 
се сагласно финансијским могућностима 
буџета Општине Врњачка Бања. 
2.О реализацији овог решења стара се 
Одељење Општинске управе надлежно за 
послове финансија. 
3.Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2865/14 од 29.12.2014.године 
       
        ПРЕДСЕДНИК  
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                              Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
4. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
29.12.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), чл.16. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
20/13, 10/14, 11/14, 14/14, 16/14 и 18/14), и 
чл. 59 Статута општине Врњачка Бања 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14- 
пречишћен текст  и 16/14) и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.7/09), доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
  
1.Одобрава се коришћење средстава буџета 
општине Врњачка Бања за 2014.годину  у 
укупном износу од 285.522,30 динара са 
раздела 2- Председник општине и 
Општинско веће, глава 2.2-Стална и текућа 
буџетска резерва, а у корист апропријације у 
разделу 4.21.3.- МЗ Грачац, функц. клас. 130, 
ек. клас. 511, назив ек. клас. – Зграде и 
грађевински објекти, за финансирање 
изградње металних ограда на потпорном 
зиду и мостовима у насељеним местима 
Грачац и Отроци, по Закључку Општинског 
већа бр.400-2884/14 од 29.12.2014.године. 
 За наведени износ умањиће се пози-
ција - Текућа буџетска резерва и увећати 
апропријација – Зграде и грађ. објекти. 

Наведени износ финансијских средс-
тава одобрава се МЗ Грачац у назначеном 
износу, а на име изградње металних ограда 
на потпорном зиду и мостовима у 
насељеним местима Грачац и Отроци, а 
реализоваће се сагласно финансијским могу-
ћностима буџета Општине Врњачка Бања.. 
2.О реализацији овог решења стара се 
Одељење Општинске управе надлежно за 
послове финансија. 
3.Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2884/14 од 29.12.2014.године 
       
        ПРЕДСЕДНИК  
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 
5. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
29.12.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
20/13, 10/14, 11/14, 14/14, 16/14 и 18/14),  чл. 
59 Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.13/14- 
пречишћен текст  и 16/14) и чл. 33. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

  
1.Одобрава се коришћење средстава буџета 
општине Врњачка Бања за 2014.годину  у 
укупном износу од 3.000.000,00 динара са 
раздела 4.3.5. Средства за финансирање 
пројеката, на апропријацији 500-Издаци за 
нефинансијску имовину, за суфинансирање 
пројекта ''Реконструкција дела Београдске 
улице'' по Закључку Општинског већа 
бр.400-2896/14 од 29.12.2014.године. 
 Наведени износ финансијских 
средстава одобрава се ЈП „Бели извор“ из 
Врњачке Бање у назначеном износу а на име 
изведених радова и утрошеног материјала на 
реконструкцији водоводне линије у 
Београдској улици. 

Ово Решење реализоваће се сагласно 
финансијским могућностима буџета 
Општине Врњачка Бања. 
2.О реализацији овог решења стара се 
Одељење Општинске управе надлежно за 
локални економски развој и Одељење 
Општинске управе надлежно за послове 
финансија. 
3.Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2896/14 од 29.12.2014.године 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                   Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
6. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
31.12.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
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(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 20/13, 
10/14, 11/14, 14/14, 16/14 и 18/14), и чл. 59 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр.13/14- 
пречишћен текст  и 16/14) и чл. 33. Посло-
вника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
БР.400-2865/14 ОД 29.12.2014.ГОДИНЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2014.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
бр.20/13,10/14, 11/14, 14/14, 16/14 и 18/14) у 
оквиру раздела 2- Председник општине и 
Општинско веће, глава 2.2-Стална и текућа 
буџетска резерва, а у корист апропријације у 
разделу 4.21.3.- МЗ Грачац, функц. клас. 130, 
ек. клас. 511, назив ек. клас. – Зграде и 
грађевински објекти, за финансирање 
завршетка инвестиционих радова на капели у 
Отроцима, део села ''Брекиња'', по Закључку 
Општинског већа бр.400-2865/14 од 
29.12.2014.године. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
буџетске резерве и увећати планирана 
апропријација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва. 
2.  Општинско веће доноси Решење о 
укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве бр.400-2865/14 од 
29.09.2014.године  на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-2865/14 од 
29.12.2014.године, а по захтеву Одељења за 
финансије, локалне јавне приходе и 
привреду.  
3. О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду.  
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2865/14 од 31.12.2014.године 
       
   ПРЕДСЕДНИК  
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                   Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

7. 
Председник општине Врњачка Бања 

на основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(''Сл. гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), члана 5 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 3/14-пречишћен текст и 
4/14), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2015. годину (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 21/14) и члана 56. став 1. 
тачка 7. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 
13/14-пречишћен текст) донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о начину утврђивања износа за 

субвенционисање превоза деце која похађају 
обавезни припремни предшколски програм и 

основне школе на територији општине 
Врњачка Бања, која нису у могућности да 
користе уговорени превоз код овлашћеног 
превозника за превоз на територији општине 
Врњачка Бања у 2015. години, за наставну 

2014/15. годину 
 

Члан 1 
Овим закључком, сагласно члану 5. 

Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања, за 2015. буџетску, а за 2014/15. 
наставну годину, утврђује се начин и износ 
субвенционисања превоза деци која похађају 
обавезни припремни предшколски програм и 
ученицима који похађају основне школе на 
територији општине Врњачка Бања, а који 
имају пребивалиште на територији општине 
Врњачка Бања и чија удаљеност од школе је 
већа од четири километра и на наведеној 
релацији не могу да користе аутобуски 
превоз, јер им не одговарају постојећи 
поласци овлашћеног превозника или није 
организован превоз аутобусом од места 
пребивалишта до школе. 

 
Члан 2 

Субвенцију за превоз из члана 1. овог 
закључка остварују деца која похађају 
обавезни припремни предшколски програм и 
ученици основних школа који путују на 
релацији од места пребивалишта до школе 
која се налази на територији општине 
Врњачка Бања, чија удаљеност је већа од 
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четири километра, а које родитељи возе 
сопственим возилом. 

Висина износа накнаде трошкова 
превоза обрачунава се на бази 10% од износа 
цене литра бензина - европремиjум БМБ 95 
Нафтне индустрије Србије према цени 
горива на дан обрачуна, по пређеном 
километру за повратну релацију на којој 
путују. 

Изузетно, за кориснике права из става 
1. који имају пребивалиште у брдско-
планинском подручју, чији је пређени пут од 
куће до школе и обратно већим делом са 
висинском разликом на успону и силажењу 
(преко 70%), накнада трошкова превоза 
обрачунава се на бази 14%. 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2015. годину, из раздела 4, глава 4.2.3. 
Субвенције ученицима у основном 
образовању, функционална класификација 
912 Основно образовање, економска 
класификација 472 Накнада за социјалну 
заштиту из буџета (превоз ученика). 

 
Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 
решењем Општинске управе општине 
Врњачка Бања, надлежне организационе 
јединице за послове образовања, којим се у 
сваком појединачном случају утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог 
права у 2015. години, за наставну 2014/15. 
годину. 

Решење реализује Одељење за фина-
нсије, локалне јавне приходе и привреду 
Општинске управе општине Врњачка Бања у 
складу са Календаром образовно-васпитног 
рада основне школе за наставну 2014/15. 
годину који је донело Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. 

 
Члан 4 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и примењује се за период од 
01.01. до 30.06.2015. године,  у складу са 
финансијским могућностима буџета 
Општине. 

 
Члан 5 

Закључак се објављује у „Сл. листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-16/15 од 05.01.2015.године 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
            Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 
 
8. 

Председник општине Врњачка Бања 
на основу члана 9. став 4. Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(''Сл. гласник РС'', бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), члана 5. Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст и 
4/14), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2014. годину (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 21/14) и члана 56. став 1. 
тачка 7. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр. 
13/14-пречишћен текст) донео је 

 
ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању номиналног износа 
делимичног субвенционисања превоза 

ученицима основних и средњих школа који 
путују због додатног стицања знања и 
вештина, или тренирања у спортским 

клубовима на територији Општине, или на 
територији суседне општине Трстеник и 

града Краљева  у 2015. години, за наставну 
2014/15. годину 

 
Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 5. 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања, утврђује се за 2015. буџетску, а за 
2014/15. наставну годину, субвенционисање 
превоза ученицима основних и средњих 
школа који путују због додатног стицања 
знања и вештина, или тренирања у 
спортским клубовима на територији 
Општине, или на територији суседне 
општине Трстеник и града Краљева, у 
износу од 60% од цене карте за одлазак и 
повратак, на начин и по поступку који је 
ближе прописан наведеном Одлуком. 
 

Члан 2 
Право на делимично субвенциони-

сање превоза, највише до 15 одлазака и 
повратака месечно, у назначеном периоду 
остварују ученици из члана 1. овог 
закључка, у висини од 60% од цене превоза 
за дане у којима путују, према ценовнику 
овлашћеног превозника. 
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Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2015. годину: 

@ из раздела 4 глава 4.2.3. Субвенције 
ученицима у основном образовању, 
функционална класификација 912 
Основно образовање, економска 
класификација 472 Накнада за 
социјалну заштиту из буџета (превоз 
ученика) и 

@ из раздела 4 глава 4.2.4. Субвенције 
ученицима у средњем образовању, 
функционална класификација 920 
Средње образовање, економска 
класификација 472 Накнада за 
социјалну заштиту из буџета (превоз 
ученика). 

 
Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 
решењем Општинске управе општине Врња-
чка Бања, надлежне организационе јединице 
за послове образовања, којим се у сваком 
појединачном случају утврђује испуњеност 
услова за остваривање овог права у 2015. 
години, за наставну 2014/15. годину. 

Решење се реализује у складу са 
потврдом или другим доказом о присутности 
на месечном нивоу, које корисник 
субвенције доставља Одељењу за финансије, 
локалне јавне приходе и привреду. 

 
Члан 4 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и примењује се за период од 
01.01. до 30.06.2015. године, у складу са фи-
нансијским могућностима буџета Општине. 

 
Члан 5 

Закључак се објављује у ''Сл. листу 
општине Врњачка Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-15/15 од 05.01.2015. године 
 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
            Бобан Ђуровић, с.р. 

____________________________________ 
 
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
9. 
 
 По сравњењу са изворним текстом 
акта, утврђено је да се у  Одлуци о изменама 
и допунама Одлуке о општинским 
административним таксама која је објављена 
у ''Службеном листу општине Врњачка 
Бања'', број 21/14, поткрала грешка, па се 
даје  
       

ИСПРАВКА 
Одлуке о изменама и допунама Одлуке 
општинским административним таксама 

  
 У  Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке општинским административним 
таксама (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', број 21/14), поткрала  се техничка 
грешка, па се даје исправка у следећем: 
 
 У чл. 2. у Тарифном броју 9, у делу 
''НАПОМЕНА'', треба да стоји текст: ''За 
закључење првог брака оба супружника, не 
плаћа се накнада предвиђена  у тачки 1. 
алинеје: г) и д)''. 

 
      
          СЕКРЕТАР 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
           Гајшек Олгица,с.р. 
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