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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА X – БРОЈ 17 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНA ОПШТИНЕ
206.
Скупштина општине Врњачка
Бања, на 22. седници од 28.10.2014.године на
основу члана 27. став 10., члана 28., став 2.,
члана 35. и члана 36., став 6. Закона о јавној
својини ("Службени гласник РС", бр.
72/2011), чл.. 96-98. Закона о планирању и
изградњи (''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 81/09,
24/11, 121/12-Одлука УС 42/13, 50/13Одлука УС и 98/13-Одлука УС),
чл. 32.
Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", бр. 129/07) и члана 24.и 36.
Статута општине Врњачка Бања ("Службени
лист општине Врњачка Бања, број 13/14 –
пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке o начину
поступања са непокретностима које су у
јавној својини општине Врњачка Бања,
односно на којима општина Врњачка Бања
има посебна својинска овлашћења
Члан 1
У Одлуци o начину поступања са
непокретностима које су у јавној својини
општине Врњачка Бања, односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.16/14), у чл.8. став 1. се
мења и гласи: ''Скупштина општине Врњачка
Бања посебном одлуком формира комисију
за спровођење поступка располагања
непокретностима у јавној својини општине
Врњачка Бања, која има председника,
заменика председника и 3 члана.''
У чл.8. став 2. се мења и гласи: ''Текст
огласа за јавно надметање или прикупљање
писмених понуда за давање у закуп и
отуђење објеката, израђује и објављује
организациона јединица Општинске управе
општине Врњачка Бања надлежна за
имовископравне послове.''

29.10.2014. ГОДИНЕ

Члан 2
У чл.44.став 3. се мења и гласи:
''Скупштина општине Врњачка Бања доноси
одлуку о отуђењу или давању у закуп
грађевинског земљишта са елементима
огласа за јавно надметање или прикупљање
понуда, на предлог организационе јединице
надлежне за грађевинско земљиште.''
У чл.44. додаје се став 4. који гласи:
''Текст огласа за јавно надметање или
прикупљање писмених понуда за давање у
закуп и отуђење грађевинског земљишта,
израђује и објављује организациона јединица
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежна за грађевинско земљиште.''
Члан3
У чл.48. став 1.се мења и гласи: ''Поступак јавног надметања или прикупљања
понуда за отуђење или давање у закуп
грађевинског земљишта спроводи Комисија
из чл.8.ове одлуке''.
Став 2. и 3. овог члана се бришу.
Члан 4
У чл.58.став 4. се мења и гласи:
''Закупнина се може платити и у ратама, а
начин и услове плаћања у ратама, односно
делу закупнине који се плаћа приликом
закључења уговора и преосталом броју рата
утврђује се одлуком из чл.44.став 3. ове
одлуке, што садржи и јавни оглас.''
Члан 5
У чл.58. став 5. се мења и гласи:
''Изузетно, ако је земљиште отуђено,
односно дато у закуп непосредном погодбом
у случајевима из чл.36. ове одлуке, као и
власнику постојећег објекта породичног
становања, изграђеног без грађевинске
дозволе, ради прибављања одобрења за
изградњу, накнада за отуђење, односно
закупнина се може платити у ратама, и то:
прва рата у износу од 5% у року од 15 дана
од дана закључења уговора, а преостали
износ у највише 59 месечних рата.''
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Члан 6
У чл.58.ставу 6. после речи: ''статистике'', ставља се тачка, а простали део део
реченице брише.

12.638 м2 на име изградње туристичко
рекретивног садржаја који ће допринети
развоју туризма и спорта у општини
Врњачка Бања.

Члан 7
У чл.61.ставу 1. у алинејама а) и б),
речи: ''накнада'', мењају се у реч: ''закупнина''
у одговарајућем падежу.

Члан 3
Кредитно задужење из ове одлуке је
оквирно и може износити највише до
наведеног износа.
За реализацију ове одлуке задужен је
Председник општине.

Члан 8
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка
Бања.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 46-68/14 од 28.102014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_____________________________________
207.
Скупштина општине Врњачка
Бања, на 22. седници од 28.10.2014.године
на основу чл. 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", бр.
129/07 и 83/14-др.закон), чл.33. и 36.
Закона о јавном дугу (''Сл.гласник РС'',
бр.61/05, 107/09 и 78/11), Мишљења
Министарства финансија-Управе за јавни
дуг
број
401-1337/2014-001
од
29.9.2014.године
и
чл.36.ст.1.тачка
19.Статута општине Врњачка
Бања
("Службени лист општине Врњачка Бања,
број 13/14 – пречишћен текст и 16/14),
донела је
ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ У 2014.ГОДИНИ
Члан 1
Општина Врњачка Бања задужиће
се код финансијске институције дугорочним кредитним задужењем до 42.753.474
динара на период од 10 година.
Члан 2
Дугорочно задуживање у износу из
претходног члана користи се за капиталне
инвестиционе расходе који се финансирају
из буџета и то за прибављање непокретности-земљишта-парцеле која се налази у
КО Врњачка Бања, број 509 у површини од

Члан 4
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2323/14 од 28.102014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
208.
Скупштина општине Врњачка Бања,
на 22. седници одржаној 28.10.2014.године
на основу Закона о јавној својини (Сл.гл.РС
бр.72/2011), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањаања у закуп ствари
у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупља писмених понуда
(''Сл.гласник'' РС бр.24/2012), чл.7.-12.
Одлуке Скупштине општине Врњачка Бања
о начину поступања са непокретно-стима
које су у јавној својини општине Врњачка
Бања односно на којима општина Врњачка
Бања има посебна својинска овлашћења
(''Сл.лист општине Врњачка Бања бр.16/14), иницијативе Председника општине
бр. 46-103/13 од 09.09.2013.године, чл.36.
ст. 1. тч.33. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања''
бр.13/14) и процене тржишне вредности
Пореске управе бр.464-08-00051/2014 од
25.9.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
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Члан 1
У Одлуци о покретању поступка
отуђења из јавне својине пословног
простора у згради пословних услуга на кп.
бр. 714/12 КО Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.18/13), чл.1.
ст.1. се мења и гласи:
''-Одобрава сe продаја – прeнос
права својинe на пословном простору у
згради пословних услуга на кп. бр. 714/2
КО Врњачка Бања, који је уписан у лист
непокретности бр. 5635, а који се састоји
од од приземља и спрата и то: нето
површина приземља 28,94м2 и нето
површина
спрата
90,14м2,
укупно
119,08м2, у јавној својини општине
Врњачка Бања.''
Члан 2
У чл. 2. ст.1. алинеја 1. се мења и
гласи:
''- почетна цена
15.480.400,00 дин.''

за отуђење је

Члан 3
Мења се ст.1. алинеја 4. у члану 2.
Одлуке, тако да гласи: ''-депозит за учешће у
поступку прикупљања понуда је 10% од почетне
цене, а уплаћује се на рачун 840-811151843-89 –
примања од продаје непокретности у корист
нивоа општине, по моделу 97-КБ-115ЈМБГ за
физичка лица или по моделу 97-КБ-115 ПИБ за
правна лица и предузетнике.
Члан 4
У свему осталом, Одлука која се
мења, остаје на снази.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 46-59/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић, с.р.
_____________________________________
209.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници одржаној дана
28.10.2014.године, а на основу члана 21.,
22., 26. и 27 Закона о јавној својини

29.10.2014. године

(''Службени гласник РС'', бр. 72/11), чл. 4
Закона о комуналним делатностима (''Сл.
гласник РС'', бр. 88/11) и чл. 36. Статута
општине Врњачка Бања ( ''Службени лист
општине
Врњачка
Бања'',
бр.13/14пречишћен текст и 14/16), донела је,
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛААУТОСМЕЋАРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЈАВНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕЛИ ИЗВОР“ ИЗ
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
Члан 1
Овом Одлуком даје се, без накнаде,
Јавном предузећу ''Бели Извор'' из Врњачке
Бање, чији је оснивач општина Врњачка
Бања (у даљем тексту ''Бели Извор'') на
коришћење специјално возило-аутосмећар,
уписано као јавна својина Општине
Врњачка Бања, а у циљу обављања
делатности пружања комуналних услуга од
значаја за остварење животних потреба
физичких и правних лица, односно
делатности од општег интереса специјално
возило следећих карактеристика:
- Марке Мерцедес, Модел: ECONIK
2628MULLFAHRYEUG, Боја: 2М наранџаста, Број шасије: WDB9576611Z932722,
Број мотора: 90695200277483, Снага
мотора: 205, Однос снага/маса: 0,
Категорија: Теретно возило, Погонско
гориво: Евро дизел, Број места за седење: 4,
Година производње: 2002, Број осовина: 3,
Запремина мотора: 6374, Маса: 13000,
укупна маса: 26000 и број места за стајање:
0, регистрских таблица VB 013 DT.
Описано возило општина Врњачка
Бања је стекла у отвореном поступку јавне
набавке предметног возила, који је спроведен сагласно Закону о јавним набавкама.
(''Сл. Гласник РС'', број 124/12).
Специјално возило-ауто смећар је
прибављено по цени од 5.945.000,00 динара
без обрачунатог ПДВ-а, односно по цени
која износи 7.134.000,00 динара са
обрачунатим ПДВ-ом.
Члан 2
''Бели
Извор''
преузима
на
коришћење наведено специјално возило из
чл. 1. ове одлуке и у обавези је да исто
користи у складу са природом и наменом
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ствари са пажњом доброг домаћина, да
истим управља у складу са чл. 24. Закона о
јавној својини, односно да исто одржава,
обнавља и унапређује у свему сагласно
важећим законским прописима за ову врсту
покретних ствари и
другим важећим
актима општине Врњачка Бања.
Члан 3
''Бели
Извор''
нема
право
располагања, отуђења, стављања заложног
или ког другог
стварног права
на
описаном специјалном возилу.
Члан 4
Овлашћује се председник општине
Врњачка Бања да о давању на коришћење
специјалног возила из чл. 1. ове Одлуке
закључи уговор са ''Белим Извором'', којим
ће се ближе прецизирати услови
коришћења предметног возила као и све
обавезе корисника које произилазе из
коришћења истог.
По закључивању уговора извршиће
се записничка примопредаја возила ближе
описаног у чл. 1. ове Одлуке.
За спровођење ове Одлуке задужено
је Одељење за општу управу и заједничке
послове Општинске управе општине
Врњачка Бања.
Члан 5
Специјално возило из члана 1. ове
Одлуке се не може уписати на име
корисника права код надлежног органа
унутрашњих послова.
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана доношења
а
објавиће се у „Сл. листу општине Врњачка
Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-994/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
210.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. седници, одржаној 28.10.2014.године,
на основу Националне Стратегије за младе

29.10.2014. године

(''Сл.гласник РС'', бр.55/08), чл. 14. став 1.
тачка 40 и чл.36. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14), донела је
О Д Л У КУ
о приступању изради Локалног
Акционог Плана за Младе општине
Врњачка Бања 2015.-2019.године
Члан 1
Овом Одлуком приступа се изради
Локалног Акционог Плана за Младе 2015.2019.године (ЛАПМ – општине Врњачка
Бања).
Члан 2
Локални Акциони План за Младе
2015.-2019.године се доноси у складу са
Стратегијом одрживог развоја општине
Врњачка Бања 2013.-2023.год. (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 6/13), којом се
у Поглављу- Визија, мисија, стратешки
приоритети, општи и посебни циљеви,
Одељку 3- Развијени и очувани људски
ресурси, наводи брига о деци, младима и
породици, а решавање њихових проблема
третира се као приоритет.
Члан 3
Локални Акциони План за Младе
2015.-2019.године је документ који се
израђује на основу истраживања и утврђивања проблема младих на територији
општине Врњачка Бања, а који ће садржати
предлоге о начину решавања истих.
Члан. 4
Локални Акциони План за младе
2015.-2019.године се израђује са циљем да
се допринесе побољшању услова живота
младих на територији општине Врњачка
Бања, социјалној заштити, могућностима
запошљавања као и оснаживању младих за
активно учешће у доношењу одлука у
локалној заједници, а овим документом ће
се обихватити и мере којима се препознаје
и подстиче даљи развој способности
младих и њиховог потенцијала, а израђује
се за дужи период, који ће се ближе
дефинисати самим Планом.
Члан 5
Израду ЛАПМ реализоваће општина
Врњачка Бања у сарадњи са Канцеларијом
за младе општине Врњачка Бања као и
другим институцијама и невладиним
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организацијама које се баве младима, а које
делују на територији општине Врњачка
Бања, у складу са Приручником за израду
Локалног акционог плана за младе
Министарства
омладине
и
спорта
Републике Србије.
Члан 6
Овлашћује се председник општине да
у процесу израде Акционог плана формира
Радну групу, чији ће председник бити
Координатор Канцеларије за младе, а коју ће
чинити и представници других институција
и организација које се баве проблемима
младих.
Члан 7
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-991/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
211.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
28.10.2014.године, на основу члана 5. и
члана 9. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (''Сл.
гласник РС''. бр. 135/04 и 88/10), чл.2. став
2. Одлуке о изради Плана Генералне
регулације Врњачке Бање (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/09) и члана
36. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр.13/14пречишћен текст и 16/14), донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину за
израду Плана Генералне регулације
Врњачке Бање
Члан 1
Доноси се Одлука о изради
Стратешке процене утицаја на животну
средину (у даљем тексту: Стратешка
процена) за израду Плана генералне
регулације Врњачке Бање у складу са
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Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“. бр.
135/04 и 88/10) и Извештајем о стратешкој
процени
утицаја
Просторног
плана
општине Врњачка Бања на животну
средину, који је саставни део Просторног
плана општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/11), а на
основу претходно прибављеног Мишљења
Општинске управе –Одељења за заштиту
животне средине, друштвене и комуналне
делатности.
Члан 2
Циљ доношења ове одлуке је израда
Плана генералне регулације Врњачке Бање
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/09).
Члан 3
Стратешка процена ће се вршити у
складу са Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину, према
критеријумима дефинисаним законом.
Члан 4
Граница
обухвата
Стратешке
процене је индетична граници обухвата
одређеној у чл.1. Одлуке о изради Плана
генералне регулације Врњачке Бање.
Површина планског подручја из
става 1. овог члана је 2.318,92 хектара.
Члан 5
Израда Стратешке процене ће се
обавити по фазама у складу са чланом
8.Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
Члан 6
Ова Одлука се доноси у складу са
чл.2. став 2. Одлуке о изради Плана
генералне регулације Врњачке Бање
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/09) и Решења Одељења за заштиту
животне средине, друштвене и комуналне
делатности
бр.350-247/12
од
18.1.2013.године о утврђивању мера и
услова заштите животне средине, као и
Извештајем о стратешкој процени утицаја
Просторног плана општине Врњачка Бања
на животну средину, који је саставни део
Просторног плана општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/11).
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Члан 7
Извештај о Стратешкој процени
треба да буде сачињен у сагласности са
чланом 12. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Члан 8
Израда Стратешке процене се
уступа Дирекцији за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања, а у складу са чл.3.
Одлуке о изради Плана генералне
регулације Врњачке Бање (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.13/09).
Носилац израде Стратешке процене
из става 1. овог члана ће за потребе израде
исте ангажовати потребни стручни кадар и
прибавити
сва
потребна
мишљења
заинтересованих органа и организација.
Члан 9
Пре упућивања захтева за добијање
сагласности на Извештај о Стратешкој
процени исти ће се упутити на јавни увид у
трајању од 30 дана.
Члан 10
Ова Одлука је саставни део Одлуке
о изради Плана генералне регулације
Врњачке Бање.
Члан 11
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 501-56/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
212.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници одржаној дана
28.10.2014.године, на основу члана 2. и 61.
Закона о правобранилаштву (''Сл. гласник
РС'', број: 55/14), члана 32. став 1. тачка 9.
и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07) и члана 36.ст.1.тачка 15.Статута
Општине Врњачка Бања (''Службени лист
Општине Врњачка Бања'',
бр.13/14пречишћен текст и 16/14), донела је
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ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком уређују се делокруг
и положај правобранилаштва,
надлежност, уређење и организација правобранилаштва, положај правобраниоца, његовог
заменика и запослених у правобранилаштву, као и друга питања од значаја за
рад правобранилаштва Општине Врњачка
Бања (у даљем тексту: Општинско
правобранилаштво).
Члан 2
Општинско правобранилаштво је
посебан орган општине који обавља
послове правне заштите имовинских права
и интереса општине.
Седиште Општинског правобранилаштва је у згради Општине Врњачка Бања,
ул.Крушевачка 17.
Општинско правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и
других прописа
донетих у складу са
Уставом и законом.
Члан 3
Општинско правобранилаштво има
печат округлог облика пречника 31мм, који
садржи грб РС у средини, око којег је
исписан
текст:
''Република
СрбијаОпштина Врњачка Бања, Општинско
правобранилаштво'' на српском језику,
ћириличким писмом .
Општинско правобранилаштво има
штамбиљ
правоуглог
облика
који
садржитекст:
''Општинско
правобранилаштво, Општина Врњачка Бања, Број__,
Датум__''
Општинско правобранилаштво има
и пријемни штамбиљ
правоугаоног
облика који садржи текст: ''Примљено у
општинском правобранилаштву Општине
Врњачка Бања, датум___''.

2. ДЕЛОКРУГ
Члан 4

Страна 7

- Број 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

У обављању послова правне
заштите имовинских права и интереса
општине, Општинско правобранилаштво:
1.у поступцима пред судовима,
управним и другим надлежним органима
заступа као законски заступник општину,
њене органе и друга правна лица чије се
финансирање обезбеђује из буџета, ради
заштите имовинских права и интерса
општине,
2.прати и проучава правна питања од
значаја за рад органа и правних лица која
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и
питања у вези применом закона и подзаконских аката која су или могу бити, од
значаја за предузимање било које правне
радње органа и правног лица које заступа,
посебно за спречавање штетних имовинско-правних и друштвено негативних
последица по правна лица које заступа,
3.даје правна мишљења приликом
закључивања уговора које закључују
правна лица које заступа, посебно уговора
из области имовинско-правних односа и
привредно-правних уговора, у року који не
може бити дужи од 30 дана,
4.даје правне савете свим органима
општине које заступа,
5.предузима заступање под истим
условима као адвокат када је прописано да
је у одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно
заступање странке од стране адвоката.
Члан 5
У случајевима у којима то природа
спора допушта, Општинско правобранилаштво ће пре покретања парнице или другог
поступка предузети потребне мере ради
споразумног решавања спорног односа.
Правно или физичко лице које има
намеру да покрене поступак против
Општине Врњачка Бања и њених органа
или правних лица чија имовинска права и
интересе заступа Општинско правобранилаштво, може да се обрати Општинском
правобранилаштву
са предлогом за
споразумно решење спорног односа.
Општинско правобранилаштво закључује споразум ради решавања спорног
односа у складу са својим законским
овлашћењима.
О предузетим мерама и њиховом
резултату поводом захтева правног или
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физичког лица из става 2. овог члана,
Општинско правобранилаштво је дужно да
обавести подносиоца таквог захтева у року
од 30 дана од пријема захтева.
Члан 6
Када у истом поступку учествују
као странке са супростављеним интересима
органи општине и друга правна лица која
се финансирају из буџета општине,
Општинско правобранилаштво ће заступати Општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују
као странке са супростављеним интересима
правна лица која се финансирају из буџета
општине, Општинско правобранилаштво ће
заступати странку која је иницирала
покретање поступка.
Члан 7
Општинско
правобранилаштво
може на основу посебно датог пуномоћја
заступати и друга правна лица чији је
оснивач Општина Врњачка Бања, у погледу њихових имовинских права и интереса
кад интереси тих правних лица нису у
супротности са функцијом коју врши.
Органи општине и друга правна
лица које заступа Општинско правобранилаштво дужни су да Општинском правобранилаштву благовремено достављају
обавештења о правним стварима у којима
је оно овлашћено да предузима правне
радње и правна средства, као и да му на
његов захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за предузимање
радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из
става 2. овог члана наступи штета за
општину и друго правно лице које заступа,
Општинско правобранилаштво ће о томе
обавестити Скупштину, а од одговорног
лица у том органу или правном лицу
захтеваће накнаду причињене штете.
Члан 8
Општинско правобранилаштво даје
правним лицима чија имовинска права и
интересе заступа, на њихов захтев, правна
мишљења у вези са закључивањем имовинскоправних уговора и правна мишљења о
другим имовинско-правним питањима.
Мишљење из става 1. овог члана,
Општинско правобранилаштво је дужно да
достави у року од 30 дана од дана пријема
захтева.
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У случају да је правно мишљење
потребно дати, односно радњу предузети у
року краћем од рока из става 2. овог члана,
орган који се обратио Општинском правобранилаштву дужан је да то посебно истакне
и образложи у писменом захтеву, уз означавање да се захтев упућује као приоритет, са
јасно назначеним роком за поступање, који
не може бити краћи од осам дана, односно
три дана када се ради о захтеву председника
Општине.

Правобранилац је за свој рад и рад
правобранилаштва у целини непосредно
одговоран Скупштини Општине Врњачка
Бања.
Заменик правобраниоца за свој рад
одговоран је правобраниоцу и Скупштини
општине Врњачка Бања.
Општински правобранилац најкасније до 31.марта текуће године подноси
Скупштини извештај о раду Општинског
правобранилаштва за предходну годину.

Члан 9
На питање у вези са радом
Општинског правобранилаштва која нису
уређена овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву
(''Сл.гласник РС'', број 55/14) које се односе
на Државно правобранилаштво.

Члан 14
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим
предметима Скупштини као и субјетима
које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или
на предлог субјекта из ст.1.овог члана да
постоје недостаци у раду Општинског
правобраниоца,
Скупштина
може
наложити мере за отклањање недостатака и
одредити рок за поступање по мерама.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 10
Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац
и заменик Општинског правобраниоца, у
складу са Уставом Републике Србије,
законом, овом одлуком и другим општим
правним актима.
Члан 11
Општинског правобраниоца поставља и разрешава Скупштина општине
Врњачка Бања на предлог председника
општине Врњачка Бања, на период од 5
године, и исто лице може бити поново
постављено за правобраниоца.
Заменика правобраниоца поставља
и разрешава Скупштина општине Врњачка
Бања, на предлог председника општине
Врњачка Бања, на период од 5 године, и
исто лице може поново бити постављено
за заменика правобраниоца.
Члан 12
За правобраниоца и заменика правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије, који испуњава
опште услове за заснивање радног односа у
државним органима, који је дипломирани
правник, има положен правосудни испит,
достојан је правобранилачке функције и
има најмање три године радног искуства
на пословима правне струке после
положеног правосудног испита.
Члан 13

Члан 15
Правобранилаштво
има
своју
писарницу. Послове писарнице обавља
административни радник, који истовремено
обавља и дактилографске послове.
Рачуноводствене, информатичке и
друге пратеће послове од значаја за рад Општинског правобранилаштва обављају одговорајући општински органи управе и службе.
Послове за потребе Општинског
правобранилаштва који се односе на личне
и материјалне расходе, на обрачун плата,
као и на јавне набавке добара, услуга и
радова, као и послове у вези са радним
односима запослених у
Општинском
правобранилаштву, вођењем евиденције у
области рада и пружањем правне помоћи
запосленима у остваривању права из
радних односа, обављају надлежне организационе јединице
Општинске управе
Општине Врњачка Бања.
Судови и други државни органи у
стварима у којима је предвиђено заступање
од стране правобранилаштва, дужни су да
писмена достављају непосредно правобранилаштву.
Достављање писмена извршено
супротно одредби става 4. овог члана не
производи правно дејство.
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4.СРЕДСТВА ЗА РАД ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 16
Средства за рад
Општинског
правобранилаштва обезбеђују се у буџету
Општине Врњачка Бања.
Када
правобранилаштво обавља
послове и за друге органе локалне самоуправе део учешћа у обезбеђивању средстава за рад правобранилаштва обезбеђују
се из средстава органа које заступа, у
складу са посебним актом.
Члан 17
За заступање у судском и другим
поступцима правобраниоцу, односно његовом заменику, припадају трошкови по
прописима о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
Остварени приход од трошкова у
заступању је приход буџета
Општине
Врњачка Бања.
5. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 18
Правобранилац одлучује о правима,
обавезама и одговорности запослених у
правобранилаштву. На запослене у правобранилаштву у остваривању права и обавеза из радног односа примењују се одредбе закона и других прописа који се примењују на запослене у Општинској управи.
Члан 19
Плате и друга примања по основу
рада запослених у
правобранилаштву
утврђују се на основу Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у
органима Општине Врњачка Бања.
Општински правобранилац и заменик Општинског правобраниоца остварују
и друга права по основу рада, у складу са
прописима о радним односима и платама у
државним органима.
Члан 20
Постављена лица из члана 10. ове
одлуке по престанку функције имају право
да се у року од 15 дана од дана престанка
функције врате на рад код свог ранијег
послодавца, у складу са законом.
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21

29.10.2014. године

Правобранилаштво ће донети акт о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке уз
сагласност председника општине.
Члан 22
Ступањем на снагу ове одлуке
Општинско јавно правобранилаштво наставља са радом као Општинско правобранилаштво .
Скупштина
општине
поставља
Општинског правобраниоца и заменика
Општинског правобраниоца у року од 90
дана од дана ступања ове одлуке на снагу.
Постављањем Општинског правобраниоца и заменика Општинског правобраниоца у складу са овом одлуком,
престаје положај Општинском јавном
правобраниоцу и заменику Општинског
јавног правобраниоца .
Општински јавни правобранилац и
заменик Општинског јавног правобраниоца
који не буду постављени за Општинског
правобраниоца и заменика Општинског
правобраниоца у складу са овом одлуком,
распоређују се на друго радно место у
Општинској управи општине Врњачка
Бања у смислу прописа о запосленима
Општинске управе односно враћа се на рад
код ранијег послодавца.
Члан 23
Одредбе прописа којима је одређена
надлежност Општинског јавног правобранилаштва или Општинском јавном правобраниоцу за предузимање одређених радњи
и вршење одређених послова, или којима је
прописана обавеза неког општинског
органа или другог правног лица према
Општинском јавном правобранилаштву
или Општинском јавном правобраниоцу,
примењују се и на Општинског правобранилаштво односно Општинског правобраниоца.
Члан 24
Даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о Општинском
јавном
правобранилаштву
општине
Врњачка Бања (''Службени лист општине
Краљево'', бр. 17/97, 13/99 и ''Службени
лист општине Врњачка Бања'', број 2/07).
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Члан 25
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-993/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
213.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници, одржаној дана
28.10.2014.године, на основу чл. 29. став 3.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', број
72/09, 52/11 и 55/13), чл. 15. и 16. Закона о
предшколском васпитању и образовању
("Сл. гласник РС", бр. 18/10), члана 2. став
3. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи предшколских установа и
акта о мрежи основних школа (''Службени
гласник РС'', број 80/10) и члана 14. став 1.
тачка 17. Статута општине Врњачка Бања
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',
бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о мрежи
Установе за предшколско васпитање,
образовање и исхрану деце ''Радост''
Врњачка Бања
Члан 1
Овом Одлуком врши се измена и
допуна Одлуке о мрежи Установе за
предшколско васпитање, образовање и
исхрану деце ''Радост'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 13/11
и 15/13), и то у Табеларном прегледу, који је
саставни део одлуке.
Члан 2
У табеларном прегледу мреже
Предшколске установе "Радост'' Врњачка
Бања, у тачки 1. - Мрежа дечјих вртића у
којима се обавља целодневни боравак и
припремни предшколски програм, мења се
тачка 5. тако да гласи:

Ред.
број

Назив
објекта

Адреса

Облик
рада према
узрасту
деце
5. ''Подунавци'' Подунавци Целодневни
у ОШ
боравак од
''Бранко
1-3 године
Радичевић''издвојено
Целодневни
одељење
боравак од
3-5,5
година

Члан 3
У табеларном прегледу мреже
Предшколске установе "Радост'' Врњачка
Бања, у тачки 1. - Мрежа дечјих вртића у
којима се обавља целодневни боравак и
припремни предшколски програм, додаје се
тачка 7. тако да гласи:
Назив
Адреса Облик рада
Ред. објекта
према
број
узрасту деце
7. ''Вранеши'' Вранеши Целодневни
у ОШ
боравак од 3''Бранко
5,5 година
Радичевић''издвојено
одељење
Члан 4
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 610-116/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
214.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници одржаној дана
28.10.2014. године, на основу чл.112.
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 - испр. и
108/2013), Упутства за израду програмског
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буџета Министарства финансија из
фебруара 2014.године, Смерница за
припрему одлуке о буџету, циљева,
програма и програмских активности и
листе униформних индикатора Сталне
конференције градова и општина, члана 20.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07),
члана 36. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14), доноси

помоћ при изради документа из члана 1.
ове Одлуке.

ОДЛУКУ
о отпочињању израде измена и допуна
Стратегије одрживог развоја
општине Врњачка Бања

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________

Члан 1
Овом
одлуком
се
приступа
изменама и допунама Стратегије одрживог
развоја општине Врњачка Бања 20132023.године (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.6/13).
Члан 2
Циљ измена и допуна Стратегије
одрживог развоја општине Врњачка Бања
је усаглашавање форме и садржаја ове
стратегије, а потом и докумената нижег
реда, са концептом програмског буџетирања, односно Упутством Министарства
финансија и Смерницама СКГО, кроз
одговарајућу програмску структуру и
дефинисање програмске активности, у
складу са чл. 112. Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013,63/2013 - испр. и 108/2013).
Члан 3
Носилац израде измена и допуна
Стратегије одрживог развоја општине
Врњачка Бања је организациона јединица
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежна за локални развој.
Члан 4
Рок за израду документа из члана 1.
ове Одлуке је 45 (четрдесетпет) дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5
Обавезују се организационе јединице Општинске управе општине Врњачка
Бања у чијој надлежности су послови
везани за израду измена и допуна
Стратегије да пруже потребне податке и

Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2324/14 од 28.10.2014.године

215.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници, одржаној
28.10.2014.године, на основу члана 36.
ст.1. тачка 32. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14) и
чл.5.ст.2. Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 6/08 и 17/09), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању и давању сагласности на Измене
и допуне Програма одржавања, заштите,
развоја и управљања општинским и
некатегорисаним путевима и улицама и
изградње и реконструкције јавне расвете
на подручју оштине Врњачка Бања за
2014.годину
1. Усваја се и даје сагласност на
Измене и допуне Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским
и некатегорисаним путевима и улицама и
изградње и реконструкције јавне расвете
на подручју оштине Врњачка Бања за
2014.годину, које је донео Надзорни одбор
ЈП Дирекције за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања одлуком бр.4001338/14 од 29.9.2014.године.
2. Саставни део ове одлуке чине
Измене и допуне Програма одржавања,
заштите, развоја и управљања општинским
и некатегорисаним путевима и улицама и
изградње и реконструкције јавне расвете
на подручју оштине Врњачка Бања за
2014.годину, из тачке 1. ове одлуке.
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3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се
у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2058/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________
216.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.50. Закона
о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.
119/12, 116/13-аутентично тумачење и
44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка 9б
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст и 16/14) и
Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.20/13, 10/14, 11/14, 14/14 и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене Плана и
програма пословања ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања
за 2014.годину
1. Даје се сагласност на измене Плана и
програма пословања
ЈП за газдовање
заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања
за 2014.годину, које је усвојио Надзорни
одбор ЈП ''Борјак'', одлуком бр.01-1943-05
од 23.9.2014. године.
2. Измене Плана и програма пословања ЈП
за газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка Бања за 2014.годину, се сматрају
донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са изменама Плана и
програма пословања ЈП за газдовање заштитним шумама ''Борјак'' Врњачка Бања за
2014.годину доставити надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2004/14 од 28.10.2014.године

29.10.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________
217.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.50. Закона
о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.
119/12, 116/13-аутентично тумачење и
44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка 9б
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст и 16/14) и Ребаланса
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Друге измене
Програма пословања Дирекције за
планирање и изградњу Врњачка Бања за
2014.годину
1. Даје се сагласност на
Друге измене
Програма пословања Дирекције за планирање и изградњу ЈП Врњачка Бања за
2014.годину, које је усвојио Надзорни одбор
Дирекције за планирање и изградњу одлуком
бр.400-1337/14 од 29.9.2014. године.
2.
Друге измене Програма пословања
Дирекције за планирање и изградњу за 2014.
годину, се сматрају донетим давањем ове
сагласности.
3. Ово решење са Другим изменама
Програма пословања Дирекције за планирање и изградњу доставити надлежним
министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2057/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
218.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.50. Закона
о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'', бр.
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119/12, 116/13-аутентично тумачење и
44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка 9б
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст и 16/14) и Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.10/14, 10/14, 11/14, 14/14 и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Друге измене
Програма пословања ЈП за превоз путника
и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''
Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на Друге измене
Програма пословања ЈП за превоз путника
и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''
Врњачка Бања за 2014.годину и финанијског плана за 2014.годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈП ''Нови Аутопревоз''
одлуком бр.1423/2014 од 2.10.2014. године.
2. Друге измене Програма пословања ЈП
''Нови Аутопревоз'' за 2014. годину и финанијског плана за 2014.годину, се сматрају
донетим давањем ове сагласности.
3. Ово решење са Другим изменама
Програма пословања ЈП за превоз путника
и транспорт робе ''Нови Аутопревоз''
Врњачка Бања и финанијског плана за
2014.годину доставити надлежним министарствима.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2094/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
219.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.110.став 2.
Закона о спорту (''Сл.гласник РС'', бр.24/11
и 99/11-др.закона), чл. 36.став 1. тачка 9а
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст и 16/14) и Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину (''Сл.лист општине Врњачка

29.10.2014. године

Бања'', бр.20/13, 10/14, 11/14, 14/14 и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене Плана и
програма пословања Установе Спортски
центар Врњачка Бања за 2014.годину
1. Даје се сагласност на измене Плана и
програма пословања Установе Спортски
центар Врњачка Бања за 2014.годину, који
је усвојио Управни одбор Спортског
центра одлуком бр.01-571/14 од 26.9.2014.
године.
2. Измене Плана и програма пословања
Установе Спортски центар за 2014. годину,
ступају на снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2045/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
220.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу на основу
чл.74.Закона о култури (''Сл.гласник РС'',
бр.72/09), чл. 36.став 1. тачка 9а Статута
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 13/14-пречишћен текст
и 16/14) и Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2014.годину ( ''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.20/13, 10/14,
11/14, 14/14 и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне
Финансијског плана и програма Установе
Културни центар Врњачка Бања за
2014.годину
1. Даје се сагласност на измене и допуне
Финансијског плана и програма Установе
Културни центар Врњачка Бања за
2014.годину, који је усвојио Управни одбор
Културног центра одлуком бр.УО-1360 од
6.10.2014.године.
2. Измене и допуне Финансијског плана и
програма Установе Културни центар
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Врњачка Бања за 2014.годину, ступају на
снагу давањем ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2109/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
221.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
28.10.2014.године, на основу чл. 36.став 1.
тачка 9а Статута општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.
13/14-пречишћен текст и 16/14) и Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.10/14, 10/14, 11/14, 14/14 и
16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене Плана
опште туристичке пропаганде Туристичке
организације Врњачка Бања за 2014.годину
1.Даје се сагласност на Измене Плана
опште туристичке пропаганде Установе
Туристичка организација за 2014.годину,
који је усвојио Управни одбор ове установе
одлуком бр.1046/14 од 7.10.2014.године.
2. Измене Плана опште туристичке
пропаганде Туристичке организације за
2014.годину, се сматрају донетим давањем
ове сагласности.
3. Ово решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2251/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
222.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.21. и 25.
Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник

29.10.2014. године

РС'', бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење
и 44/14-др.закон), чл. 36.став 1. тачка 9б
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр. 13/14пречишћен текст и 16/14), донела је
ЗАКЉУЧАК
Утврђује се да се по Огласу о јавном
конкурсу за именовање директора Јавног
предузећа за обављање комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања, који је
објављен
у
„Службеном
гласнику
Републике Србије“ број 101/2014 и дневним
новинама „Данас“ од 22.9. 2014.године, не
врши именовање директора ЈП ''Бели извор'',
обзиром да је Комисија за именовања
директора јавних предузећа општине
Врњачка Бања, на седници одржаној
15.10.2014.године
одбацила
пристигле
пријаве због непотпуне документације.
Саставни део овог закључка чине акта
Комисије за именовања директора јавних
предузећа
и
то:
Записник
од
15.10.2014.године, закључак бр. 111-44/14 од
15.10.2014.године и закључак бр.111-49/14
од 15.10.2014.године.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења.
Закључак објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
Образложење
Скупштина општине Врњачка Бања
је донела је Одлуку о спровођењу јавног
конкурса за именовање директора Јавног
предузећа
''Бели извор'' Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.16/14)
и расписала Јавни конкурс број: 020-126/14
од 12.9.2014.године, који је објављен у
„Службеном гласнику Републике Србије“
број 101/2014, дневним новинама „Данас“
од 22.9. 2014.године и на интернет страни
општине Врњачка Бања.
Комисија за именовања на седници
од 15.10.2014.године, је констатовала да су
благовремено пристигле две пријаве по овом
Јавном конкурсу.
Прегледом документације, Комисија
је поступајући у складу са чл.29. Закона о
јавним предузећима, као и чл.11. Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног предузећа ''Бели извор''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.16/14), установила да уз пријаве
нису достављени сви докази који су
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конкурсом тражени, па је закључком бр.11144/14 од 15.10.2014.године, констатовала да
се конкурсна документација коју је доставио
Милан Јовановић из Трстеника одбацује као
непотпуна, као и закључком бр.111-49/14 од
15.10.2014.године констатовала да се
конкурсна документација коју је доставио
Драгослав Благојевић из Врњачке Бање
одбацује као непотпуна.
Одредбом чл.29.став 8.Закона о
јавним предузећима је прописано да
неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази
Комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба.
Чланом
34.Закона
о
јавним
предузећима се прописује да ако ни после
спроведеног јавног конкурса органу за
именовање директора не буде предложен
кандидат за именовање због тога што је
комисија утврдила да ниједан кандидат који
је учествовао у изборном поступку не
испуњава услове за именовање или ако орган
надлежан за именовање директора јавног
предузећа
не
именује
предложеног
кандидата или другог кандидата са листе,
спроводи се нови јавни конкурс на начин и
по поступку прописаном овим законом.
На основу изложеног, Скупштина
општине је донела закључак као што гласи у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-126/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________
223.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници одржаној дана
28.10.2014.године,
на
основу
чл.
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),
чл.42. Закона о јавним предузећима
("Сл.гласник
РС",бр.119/12,
116/13аутентично тумачење и 44/14-др.закон), и
чл.36.став 1. тачка 9б. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст и 16/14),
донела је

29.10.2014. године

ЗАКЉУЧАК
Констатује се да Верици Бабић
престаје мандат вршиоца дужности
директора ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања,
која је ову дужност вршила као привремени
орган предузећа.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-146/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
224.
Скупштина општине Врњачка Бања
на 22. редовној седници одржаној дана
28.10.2014.године,
на
основу
чл.
32.ст.1.тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07),
чл.42., а у вези са чл.58.Закона о јавним
предузећима ("Сл.гласник РС",бр.119/12,
116/13-аутентично тумачење и 44/14др.закон) и чл.36.став 1. тачка 9б. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр. 13/14-пречишћен текст
и 16/14), донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању ВД директора Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања
Члан 1
Именује се Драгослав Благојевић,
дипл.грађ.инг. за ВД директора Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања,
који ће ову дужност вршити као
привремени орган предузећа.
Именовани
ће
дужност
ВД
директора Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања, вршити најдуже до 6
месеци, односно до именовања директора
по расписаном јавном конкурсу.
Члан 2
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у
''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
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Образложење
Скупштина општине Врњачка Бања,
а поводом расписаног јавног конкурса за
именовање директора ЈП ''Бели извор'' који
је објављен објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије“ број 53/2013
и дневним новинама „Данас“ од 17. јуна
2013.године је донела решење бр. 020195/13 од 17.9.2013.године, којим није
прихватила предлог решења Општинске
управе- Одељења за заштиту животне
средине,
друштвене
и
комуналне
делатности, да се за директора Јавног
предузећа за обављање комуналних
делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања
именује кандидат са ранг листе Комисије
за именовања. На истој седници,
Скупштина општине је донела решење
бр.020-179/13 од 17.9.2013.године којим је
именован ВД директор овог предузећа,
који ће ову дужност вршити као
привремени орган предузећа, обзиром да је
Скупштина општине донела закључак бр.9998/13 од 17.9.2013.године, којим је
прихватила
заључак
Комисије
за
сагледавање стања и предлагање мера за
реформу јавног сектора, ЈП „Борјак“
Врњачка Бања и ЈП “Бели извор“ Врњачка
Бања, да оснивач у складу са својим
овлашћењима из чл.58. Закона о јавним
предузећима, а у циљу заштите општег
интереса и отклањања поремећају у пословању предузме мере које се односе на промену унутрашње организације јавних предузећа, и разрешење органа које именује
оснивач и именовање привремених органа.
Скупштина општине је расписала
поновни Јавни конкурс бр.020-31/14 од
21.3.2014.године, па је решењем бр.02034/14 од 21.3.2014.године именован ВД
директор Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности ''Бели извор''
Врњачка Бања, који ће ову дужност вршити
као привремени орган предузећа најдуже
до 6 месеци, односно до именовања
директора по расписаном јавном конкурсу.
Како кандидати који су се пријавили по
расписаном конкурсу нису испуњавали
услове за именовање, Скупштина општине
је расписала поновни јавни конкурс за
именовање директора овог предузећа бр.
020-126/14 од 12.9.2014.године, који је
објављен
у
„Службеном
гласнику
Републике Србије“ број
101/2014 и
дневним новинама „Данас“ од 22.9.

29.10.2014. године

2014.године.Скупштина општине, разматрајући записник Комисије за именовања
са седнице од 15.10.2014.године је донела
закључак
бр.
020-126/14
од
28.10.2014.године, којим се утврђује да се
по Огласу о јавном конкурсу за именовање
директора Јавног предузећа за обављање
комуналних делатности ''Бели извор'' Врњачка Бања, који је објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије“ број 101/2014
и дневним новинама „Данас“ од 22.9.
2014.године, не врши именовање директора
ЈП ''Бели извор'', обзиром да је Комисија за
именовања директора јавних предузећа
општине Врњачка Бања, на седници одржаној 15.10.2014.године одбацила пристигле
пријаве због непотпуне документације.
Имајући у виду напред наведено,
односно да је оглас о јавном конкурсу за
именовање директора овог предузећа
расписиван
3
пута,
а
у
циљу
превазилажења поремећаја у пословању
овог јавног предузећа које обавља
комуналне делатности које су незаменљив
услов живота и рада грађана, а који је
настао као последица неизмирених обавеза
по основу пореза и доприноса на зараде,
кредитног задужења, високих трошкова у
пословању, обавеза према добављачима и
радницима,
преузетих
обавеза
по
Споразуму о одлагању плаћања пореског
дуга који је закључен између Министарства
финансија, Општине Врњачка Бања и овог
јавног предузећа под бр. 33-0015/2014 од
11.3.2014. године, овим решењем се врши
именовање в.д. директора овог предузећа,
како би се обављање комуналних
делатности које су незаменљив услов
живота и рада грађана обављале несметано.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-147/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
225.
Скупштина општине Врњачка Бања
на
22.
седници,
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.54. и 55.
Закона о основима система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09,
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52/11 и 55/13), чл.13. и 15. Одлуке о
оснивању Установе за предшколско
образовање, васпитање и исхрану деце
"Радост" Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Краљево", бр. 8/92 и 24/04) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', број
13/14-пречишћен
текст и 16/14), донела је

Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Установе за предшколско
образовање, васпитање и исхрану деце
"Радост" Врњачка Бања

Разрешава се Данијела Влајковић,
дужности члана Школског одбора ОШ
''Бане Миленковић''
Ново Село, због
наступања услова из чл.54. став 11. тачка
2. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09,
52/11 и 55/13), обзиром да је именована са
школом закључила уговор о раду на
одређено време, а именована је испред
локалне самоуправе.

I
Разрешава се Живка Радивојевић
дужности члана Управног одбора Установе
за предшколско образовање, васпитање и
исхрану деце "Радост" Врњачка Бања,
испред запослених, због одласка у пензију.
II
Именује се Андријана Сићевић за
члана Управног одбора Установе за
предшколско образовање, васпитање и
исхрану деце, испред запослених.
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Управног 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: 020-119/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________
226.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 22. седници одржаној дана
28.10.2014.године, на основу чл. 55. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09,
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ ''Бане Миленковић''
Ново Село
I

II
Именује се Катарина Маслак, у
Школски одбор ОШ ''Бане Миленковић''
Ново Село, испред локалне самоуправе.
III
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-130/14 од 28.10.2014.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
227.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 22. седници одржаној дана
28.10.2014.године, на основу чл. 55. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09,
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора ОШ ''Бранко Радичевић''
Вранеши
I
Разрешава се Радован Вукомановић,
дужности члана Школског одбора ОШ
''Бранко Радичевић''
Вранеши, због
наступања услова из чл.54. став 11. тачка
2. Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09,
52/11 и 55/13), обзиром да је именовани
родитељ ученика који похађа ову школу, а
именован је испред локалне самоуправе.

29.10.2014. године

I
Разрешава
се
Дојна
Стодић,
дужности
члана
Школског
одбора
Гимназије Врњачка Бања, због наступања
услова из чл.54. став 11. тачка 3. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 52/11 и 55/13),
обзиром да је именована изабрана за
директора школе.
II
Именује
се Славољуб Чкребо,
наставник математике у Школски одбор
Гимназије
Врњачка
Бања,
испред
запослених.

II
Именује
се Зоран Дебељак, у
Школски одбор ОШ ''Бранко Радичевић''
Вранеши, испред локалне самоуправе.

III
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Школског одбора.

III
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Школског одбора.

IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.

IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.

V
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.

V
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-132/14 од 28.10.2014.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
____________________________________
228.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 22. седници одржаној дана
28.10.2014.године, на основу чл. 55. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09,
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Гимназије Врњачка Бања

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-141/14 од 28.10.2014.године
.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
229.
Скупштина општине Врњачка Бања
је на 22. седници одржаној дана
28.10.2014.године, на основу чл. 55. Закона
о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС'', бр.72/09,
52/11 и 55/13) и чл.36. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', број 13/14-пречишћен тект и 16/14),
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Угоститељско
туристичке школе са домом ученика
Врњачка Бања

Страна 19

- Број 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

I
Разрешава се Петар Петровић,
дужности
члана
Школског
одбора
Угоститељско туристичке школе са домом
ученика Врњачка Бања, због наступања
услова из чл.55. став 3. тачка 4. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09, 52/11 и 55/13),
односно због престанка основа по којем је
именован- завршетак школовања детета.
II
Именује се Мила Васојевић, у
Школски одбор Угоститељско туристичке
школе са домом ученика Врњачка Бања,
испред родитеља.
III
Мандат новоизабраног члана траје
до истека мандата Школског одбора.
IV
Ово решење је коначно у управном
поступку.
V
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се
у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-140/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
230.
Скупштина општине Врњачка Бања,
на
22.
седници
одржаној
дана
28.10.2014.године, на основу чл.26.,30. и
31. Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласнику РС", бр. 119/12, 116/13аутентично тумачење и 44/14-др.закон),
чл.2. Одлуке о накнадама за рад и путним
трошковима
одборника,
чланова
Општинског већа, радних тела Скупштине
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Краљево'' бр.24/04
и ''Службени лист
општине Врњачка Бања'', бр. 2/06, 9/06,
1/09, 15/10, 4713 и 6/13) и чл.36. Статута
општине Врњачка Бања (“Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр13/14 – пречишћен текст
и 16/14) доноси

29.10.2014. године

РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о именовању
председника и чланова
Комисије за именовања општине
Врњачка Бања
Члан 1
Овим решењем врши се допуна
Решења о именовању председника и
чланова Комисије за именовања општине
Врњачка Бања које је донела Скупштина
општине Врњачка Бања под бр. 020-139/13
од 13.6.2013.године, као и решења
Скупштине општине Врњачка Бања бр.9375/14 од 12.5.2014.године, којим је
извршено разрешење и именовање 1 члана
ове Комисије, тако што се у тачки III
основног решења додаје став 2 који гласи:
''Чланови Комисије, који нису на
сталном раду у органима општине и јавних
предузеће и установа чији је оснивач
општина, имају право на накнаду за рад, у
складу са Одлуком о накнадама за рад и
путним трошковима одборника, чланова
Општинског већа и чланова радних тела.''
Члан 2
Члановима Комисије који имају
право на накнаду, у складу са овим
решењем, исплатити накнаду од дана
доношења решења бр. 020-139/13 од
13.6.2013.године,
односно
од
дана
доношења
решења
9-375/14
од
12.5.2014.године, према евиденцији о
присутности коју доставља организациона
јединица Општинске управе надлежна за
стручне послове органа општине.
Члан 3
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 9-375/14 од 28.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
231.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
9.10.2014.године, на основу Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013- 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 и 16/14), чл. 59. Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист
Врњачка
Бања",
бр.13/14општине
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 ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 и 16/14) у
оквиру раздела 2.2. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 назив
позиције
Текућа
буџетска
резерва
одобравају се средства у укупном износу
од 40.000,00 у корист апропријације у
разделу 4.13.1. – назив апропријације
Центар за социјални рад, функц.
класификација 070, ек. класификација 472,
назив ек. класификације - Накнада за
социјалну заштиту из буџета општине.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу Закључка Општинског већа
бр. 400-1863/14 од 9.10.2014. године, а
поводом Извештаја Установе Центра за
социјални рад Врњачка Бања у вези захтева
Думановић Радосава из Станишинаца за
одобравање финансијских средстава у
износу од 40.000,00 за адаптацију
породичне куће именованог.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије, локалне јавне
приходе и привреду и Одељење за заштиту
животне средине, друштвене и ком.
делатности.
4. Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.

29.10.2014. године

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1863/14/14 од 9.10.2014.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_____________________________________
232.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
09.10.2014.године, на основу Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. и
108/2013), Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14,
11/14, 14/14 и 16/14), Закључка Општинског већа бр. 400-2104/14 од 09.10.2014.
године, 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 ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 и 16/14)
у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 назив
позиције
Текућа
буџетска
резерва
одобравају се средства у укупном износу
од 84.000,00 динара, у корист апропријације у разделу 4.11. Трансфери основним
школама, функционалне класификације
912, економска класификација 463, назив
економске класификације Донације и
трансфери осталим нивоима власти. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 463 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.
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2.
Средства из предходне тачке
одобравају се на основу Закључка
Општинског већа бр.400-2105/14 од
09.10.2014.године и захтева OШ “Бранко
Радичевић“ Вранеши бр. 400-2105/14 од
06.10.2014.године за израду заштитних
мрежа на игралишту издвојеног одељења
ове школе у Грачацу.
3.
О реализацији овог решења стараће
се Одељење за финансије, локалне јавне
приходе и привреду општине Врњачка
Бања и OШ “Бранко Радичевић“ Вранеши.
4.
OШ “Бранко Радичевић“ Вранеши је
обавезна да достави извештај о реализацији
одобрених средстава са одговарајућом
финансијском документацијом којом се
потврђује наменско трошење одобрених
буџетских средстава.
5.
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2105/14 од 09.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_____________________________________
233.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања ванредној седници одржаној дана
09.10.2014.год., на основу Закона о
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. и
108/2013), Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2014.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 20/13,10/14,
11/14, 14/14 и 16/14), Закључка Општинског већа бр. 400-2104/14 од 09.10.2014.
године, 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 ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г.
(„Службени лист општине Врњачка

29.10.2014. године

Бања“,бр.20/13,10/14, 11/14, 14/14 и 16/14)
у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 назив
позиције
Текућа
буџетска
резерва
одобравају се средства у укупном износу
од 89.112,47 динара, у корист апропријације у разделу 4.11. Трансфери
основним школама, функционалне класификације 912, економска класификација
463, назив економске класификације
Донације и трансфери осталим нивоима
власти. За наведени износ умањиће се
планирана позиција Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 463
Донације и трансфери осталим нивоима
власти. Одобрена средства реализоваће се
кроз Финансијски план ОШ “Бранко
Радичевић“ Вранеши, аналитички преко
конта 512 Машине и опрема.
2.
Средства из предходне тачке
одобравају се на основу Закључка
Општинског већа бр.400-2014/14 од
09.10.2014.године и захтева OШ “Бранко
Радичевић“ Вранеши бр. 400-2104/14 од
06.10.2014.године за опремање трпезарије
у издвојеном одељењу ове школе у
Подунавцима.
3.
О реализацији овог решења стараће
се Одељење за финансије, локалне јавне
приходе и привреду општине Врњачка
Бања и OШ “Бранко Радичевић“ Вранеши.
4.
OШ “Бранко Радичевић“ из Вранеша
је обавезна да достави извештај о
реализацији одобрених средстава са
одговарајућом финансијском документацијом којом се потврђује наменско
трошење одобрених буџетских средстава.
5.
Ово решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-2104/14 од 09.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_____________________________________
234.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
09.10.2014.год., на основу члана 69.Закона
о буџетском систему („Сл.гласник РС“,

Страна 22

- Број 17. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр.и 108/13), Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину („Сл.лист Општине Врњачка
Бања„ бр. 20/13, 10/14, 11/14, 14/14 и
16/14), члана 59.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13-пречишћен текст и 16/14), и члана
33. Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 4001419/14 ОД 14.07.2014. ГОДИНЕ
1.
Решењем Општинског већа број
400-1419/14 од 14.07.2014. године из
средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г.
(«Службени лист општине Врњачка
Бања»,бр.20/13, 10/14, 11/14 и 14/14) у
оквиру раздела 2.2. Стална и текућа
резерва, функционална класификација 160,
економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобрена
су средства у укупном износу од
1.000.000,00 динара, у корист апропријације у разделу 2.1. Председник Општине
и Општинско веће, функционална класификација 111, економска класификација
512, назив економске класификације
Машине и опрема. За наведени износ
умањена је планирана позиција Текуће
буџетске резерве и увећана планирана
позиција 512, назив економске класификације Машине и опрема.
2.
Обзиром да
су средства у
назначеном износу опредељена Ребалансом
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.20/13, 10/14, 11/14, 14/14 и 16/14)
за
набавку
специјалног
возила
„Аутосмећар“ за потребе ЈП „Бели извор“,
Општинско Веће је донело Решење о
укидању Решења о употреби средстава
текуће буџетске резерве број 400-1419/14
од 14.7.2014. године о чему је и Закључак
бр. 400-1419/14 од 09.10.2014. године.
3.
О реализацији овог Решења стараће
се Одељење за финансије, локалне јавне
приходе и привреду Општинске управе
општине Врњачка Бања.

29.10.2014. године

4.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1419/14 од 09.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
OПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
_____________________________________
235.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на 24. редовноj седници одржаној
дана 21.10.2014.године, на основу члана 69.
Закона о буџетском систему („Сл.гласник
РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр.и 108/13), Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину („Сл.лист Општине Врњачка
Бања„ бр. 20/13, 10/14, 11/14, 14/14 и
16/14), члана 59.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.1/13-пречишћен текст и 16/14), и члана
33. Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ БРОЈ 344194/14 ОД 14.08.2014. ГОДИНЕ
1.
Решењем Општинског већа број
344-194/14 од 14.08.2014. године из
средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г.
(«Службени лист општине Врњачка
Бања»,бр.20/13, 10/14, 11/14 и 14/14) из
средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2014.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр.20/13,10/14, 11/14 и 14/14) одобрена су
средства у укупном износу од 1.200.000,00
динара, у оквиру раздела 2.2. Стална и
текућа резерва, функционална класификација 160, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва и
то 600.000,00 динара у корист апропријације 423-Услуге по уговору, у оквиру
раздела 4.2.3. - Субвенције ученицима у
основном образовању и 600.000,00 динара
у корист апропријације 423-Услуге по
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уговору, у оквиру раздела 4.2.4. Субвенције
ученицима
у
средњем
образовању.
2.
Обзиром да
су средства у
назначеном износу опредељена Ребалансом
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2014.годину („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.20/13, 10/14, 11/14, 14/14 и 16/14)
за набавку Услуге линијског превоза на
територији општине Врњачка Бања за
период
од
01.09.2014.године
до
31.12.2014.године за потребе ЈП „Нови
Аутопревоз“, Општинско Веће је донело
Решење о укидању Решења о употреби
средстава текуће буџетске резерве број
344-194/14 од 14.8.2014. године о чему је и
Закључак Већа бр. 344-194/14 од
21.10.2014. године.
3.
О реализацији овог Решења стараће
се Одељење за финансије, локалне јавне
приходе и привреду Општинске управе
општине Врњачка Бања.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-194/14 од 21.10.2014.године
ПРЕДСЕДНИК
OПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
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29.10.2014. године
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207. Одлука о задуживању у 2014.години..........................................................................
208. Одлука о измени Одлуке о покретању поступка отуђења
из јавне својине пословног простора...................................................................................
209. Одлука о давању на коришћење специјалног возила- ауто смећара
у јавној својини општине Врњачка Бања ЈП ''Бели извор'' Врњачка Бања.............
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