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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
 
РГАН 

чл.2.Одлуке о образовању 
а општине Врњачка Бања 
бр. 73/08), чл.55.Закона о 
радњи (''Сл.гласник РС'', 
и чл.26. Пословника о раду 
а општине Врњачка Бања 
 Врњaчка Бања'' бр. 12/08), 
им и неодложним послови-
ти Скупштине општине, 
општине Врњачка Бања, на 
аној дана 24.9.2008.год., 

 
Д Л У К У 
требе за измене и допуне  
ралног плана 
 Бање 2005-2021.г. 

Члан 1. 
ом се утврђује потреба за 
ма и допунама Генералног 
ање 2005-2021.г. (Сл.лист 
р.12/05). 

Члан 2. 
а се доноси из разлога 
врђивања  нових локација  
нкцији осавремењавања и 
истичке понуде Врњачке 
почетих поступака легали-
 објеката, преиспитивање 
етара за изградњу коле-
и вила и пансиона, као и 
локација за изградњу коле-
 објеката, чијом изградњом 
социјално становање, преи-
ће саобраћајне мреже и 
х уочених недостатака. 

Члан 3. 
л.2. ове одлуке,  овлашћује 
ивременог органа општине 
ормира стручни тим  који 
м за израду плана у складу 
 планирању и изградњи и 

одлуке  о изради урбанистичког плана. 
 

Члан 4. 
У циљу адекватне припреме за израду 

Програма из чл.3. ове одлуке, извршиће се 
поновно аеро фото снимање обухвата ГП-а, 
обзиром да је у од доношења Одлуке о усваја-
њу ГП Врњачка Бања дошло до значајних из-
мена на територији општине Врњачка Бања. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења, а објавиће се у Службеном 
листу општине Врњачка Бања. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-585/08 од 24.9.2008.године 
                                 

                                    ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                      Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
148. 

На основу члана 2. Одлуке о образо-
вању Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/08), чл. 104  
Закона о привредним друштвима (Сл. гласник 
РС бр.125/04), а у вези чл.35. Закона о реги-
страцији привредних субјеката (Сл.гласник РС 
бр.55/04 и 61/05) и чл.26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08), 
решавајући о текућим и неодложним посло-
вима из надлежности Скупштине општине,  
Привремени орган општине Врњачка Бања, на 
6. седници, одржаној  24.9.2008. године, донео 
је 

О Д Л У К У 
О  ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНЕ 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНИ И 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И 
МОРАВИЧКОГ ОКРУГА 

 
1. ОСНИВА  СЕ ‘’РЕГИОНАЛНА 

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНИ И ЕКО-
НОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ И МОРАВИ-
ЧКОГ ОКРУГА’’ са седиштем у Краљеву, која 
ће пословати као друштво са ограниченом 
одговорношћу. 
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2.  У складу са претходном тачком 
ОДОБРАВА СЕ  уплата  оснивачког улога у 
износу од 500 ЕУР у динарској противвред-
ности на дан уплате на привремен рачун ДОО. 

3. Уплатом оснивачког улога општина 
Врњачка Бања стиче статус члана Регионалне 
агенције за просторни и економски развој 
Рашког и Моравичког округа, а у складу са 
посебним Уговором о оснивању Регионалне 
агенције за економски и просторни развој 
Рашког и Моравичког округа. 
  4. ОВЛАШЋУЈЕ се председник 
Привременог органа општине Врњачка Бања, 
Зоран Сеизовић да изврши потписивање 
Уговора о оснивању РЕГИОНАЛНЕ АГЕН-
ЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНИ И ЕКОНОМСКИ РА-
ЗВОЈ РАШКОГ И МОРАВИЧКОГ ОКРУГА 
ДОО. 

5. Овера Уговора из претходне тачке 
код Општинског суда у Краљеву, испред овог 
оснивача, извршиће се у складу са посебним 
пуномоћјем. 
 6. Овом одлуком се за члана 
скупштине Регионалне агенције за просторни 
и економски развој Рашког и Моравичког 
округа именује Јелена Богојевић, лк.бр.60756 
СУП Врњачка Бања, на мандатни период од  
четири године, уз могућност превременог 
разрешења. 

7. Новчана средства одобрена овом 
одллуком падају на терет  буџета општине 
Врњачка Бања. 

8. Овлашћује се председник Привре-
меног органа општине Врњачка Бања да 
потписује пуномоћје из тачке 5. ове одлуке и 
друга документа везана за оснивање, 
регистрацију и почетак рада ове Агенције. 

9. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-136/08 од 24.9.2008.године 

          
                                ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 

149.  
 На основу чл. 18. тачка 18. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07), чл. 14. став 1.тачка 5. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 10/07,  2/08 и 
17/08), чл. 2 Одлуке о образовању привременог 

органа општине Врњачка Бања („Сл. гласник 
РС“, бр. 73/2008) и чл. 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/08), 
решавајући о текућим и неодложним пословима 
из надлежности Скупштине општине, Привре-
мено орган општине Врњачка Бања, на 6. 
седници одржаној 24.9.2008.  донео је  
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
АНАЛИЗЕ ИЗВОРА ПИЈАЋЕ ВОДЕ У 

2008. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком ближе се уређују услови и 
начин коришћења средстава за регресирање 
анализе извора пијаће воде у власништви физи-
чких лица (у даљем тексту: власници) на 
подручју општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

 Право на коришћење средстава за 
регресирање анализе извора пијаће воде имају 
сви власници извора пијаће воде чији се извори 
налазе на подручју општине Врњачка Бања. 

 
Члан 3. 

 Власници извора пијаће воде остварују 
право на регресирање средстава за анализу 
пијаће воде ако на властитим парцелама посе-
дују изворе пијаће воде и то: бунаре, изворе, 
каптаже (сви извори пијаће воде). 

 
Члан 4. 

 Власници извора пијаће воде имају право 
на средства субвенције по основу анализе 
пијаће воде у износу од 100%  цене коју угово-
ри општина Врњачка Бања са овлашћеном 
организацијом регистрованом за обављање 
делатности испитивања квалитета воде за пиће.  

 
Члан 5. 

 Захтев за коришћење средстава за 
регресирање анализе извора пијаће воде  
подноси се Одељењу за заштиту животне 
средине и локални развој Општинске управе 
општине Врњачка Бања до 30. децембра 2008. 
године на прописаном обрасцу надлежног 
Одељења. 

Захтев из става 1. овог члана садржи следеће 
податке: 
1.     датум подношења захтева, 
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2. име и презиме, адреса становања, 
јединствени матични број грађана (ЈМБГ) 
физичког лица – власника извора пијаће воде, 
3.   бр. кат.парцеле на којој се налази бунар са 
тачном адресом и описом локације 
 Уз захтев из става 2. овог члана подно-
силац захтева подноси: 
1.   Копију личне карте, 

 
Члан 6. 

 Пристигли захтеви за коришћење сред-
става за регресирање анализе  извора пијаће 
воде, биће систематизовани и сваког првог, де-
сетог и двадесетог дана у месецу предати 
одабраној овлашћеној организацији регистро-
ваној за обављање делатности испитивања ква-
литета воде за пиће.                                                                                                                                                                    

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 

ОСИГУРАЊА ЖИВОТИЊА, УСЕВА, 
ПЛОДОВА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У 
2008. ГОДИНИ 

Члан 7. 
 Одељење за заштиту животне срединe и 
локални развој вршиће обрачун и испостављати 
налог за пренос средстава на рачун одабране 
овлашћене организације регистроване за оба-
вљање делатности испитивања квалитета воде 
за пиће са којом општина закључи уговор. 

 
Члан 8. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
Одељење за заштиту животне средине и лока-
лни  развој и Одељење за финансије и буџет 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 
Члан 9. 

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

 
Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања.'' 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1274/08 од 24.9.2008.године    
       

                              ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
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     На основу чл. 18. тачка 16. и тачка 23. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр.129/07), чл. 14. став 1.тачка 5. Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 10/07, 2/08 и 
17/08), чл. 2 Одлуке о образовању привременог 
органа општине Врњачка Бања („Сл. гласник 
РС“, бр. 73/2008) и чл. 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/08), 
решавајући о текућим и неодложним пословима 
из надлежности Скупштине општине, Привре-
мено орган општине Врњачка Бања, на 6. 
седници, одржаној  24.9.2008.  донео је 
 

ОДЛУКУ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком ближе се уређују  
услови и начин коришћења средстава за 
регресирање осигурања животиња, усева и 
плодова, објеката и опреме пољопривредних 
газдинстава  у 2008. години (у даљем тексту: 
средства за осигурање) на подручју општине 
Врњачка Бања. 

Члан 2. 
Право на коришћење средстава за 

осигурање имају физичка лица –  носиоци 
пољопривредних газдинстава са територије 
општине Врњачка Бања која су уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава у 
складу са Уредбом о регистру пољопривре-
дних газдинстава («Сл. гласник РС», број 
45/04, 139/04 и 71/05). 

 
Члан 3. 

Носиоци пољопривредних газдинстава 
из члана 2. ове Одлуке имају право на средства 
за осигурање и то: 
- у износу од 30% од висине премије 
осигурања животиња, без урачунатог пореза 
на додату вредност (ПДВ), 
- у износу од 40% од висине премије 
осигурања за осигурање објеката и опреме 
пољопривредних газдинстава, без урачунатог 
пореза на додатну вредност (ПДВ) 
- У износу од 50% од висине премије 
осигурања усева и плодова, без урачунатог 
пореза на додатну вредност (ПДВ). 

 
           Члан 4. 

          Право на коришћење средстава за осигу-
рање из става 1. овог члана имају носиоци 
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пољопривредног газдинства – физичка лица 
под условом да су код друштва за осигурање 
које има дозволу надлежног органа за 
обављање делатности осигурања осигурали: 
1. животиње од ризика који су прописани 
условима осигуравајућих друштава, 
2. грађевинске објекте и опрему пољо-
привредног газдинства од ризика који су 
прописани условима осигуравајућих друштава, 
3. усеве и плодове од ризика умањења 
приноса. 

Члан 5. 
            Захтев за коришћење средстава осигу-
рања подноси се Одељењу за заштиту животне 
средине и локални развој Општинске управе 
општине Врњачка Бања до 15. децембра 2008. 
године на прописаном обрасцу од стране 
Одељења. 

Уз захтев из става 1. овог члана 
подносилац захтева подноси: 

1. Оверену фотокопију полисе осигурања 
издату од стране друштва за осигирање код 
кога је осигурање извршено, 
2. Потврду о извршеном плаћању укупне 
премије осигурања, 
3. Потврду о регистрацији пољопривредног 
газдинства или легитимацију пољопривредног 
газдинства (оверену фотокопију), 
4. Копију броја наменског рачуна пољо-
привредног газдинства. 

 
Члан 6. 

          Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој после утврђивања података из 
захтева, потврђује тачност података, врши 
обрачун и испоставља налог за пренос 
средстава за осигурање на наменски рачун 
газдинства код пословне банке. 

 
Члан 7. 

   О спровођељу ове одлуке стараће се 
Одељење за заштиту животне средине и лока-
лни развој и Одељење за финансије, буџет и 
јавна плаћања. 

Члан 8. 
   Одељење за заштиту животне средине и 

друштвено економски развој Општинске упра-
ве општине Врњачка Бања најмање једанпут 
годишње подноси извештај о реали-зацији ове 
одлуке извршном органу општине Врњачка 
Бања. 

Члан 9. 
   Ова одлука ступа на снагу наредног  

дана од дана доношења, а објавиће се у 
«Службеном листу општине Врњачка Бања». 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-26/08 од 24.9.2008.године 
 

                                 ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
151. 

 На основу чл. 18. тачка 23. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр.129/07), чл. 14. став 1.тачка 5. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 10/07, 2/08 и 
17/08), чл. 2 Одлуке о образовању привременог 
органа општине Врњачка Бања („Сл. гласник 
РС“, бр. 73/2008) и чл. 26. Пословника о раду 
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 12/08), 
решавајући о текућим и неодложним пословима 
из надлежности Скупштине општине, Привре-
мени орган општине Врњачка Бања, на 6. 
седници   одржаној 24.9.2008.г. донео је 
 

ОДЛУКУ 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА 

ПРИПЛОДНИХ ЖИВОТИЊА  У 2008. 
ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком ближе се уређују услови и 
начин коришћења средстава за регресирање 
осемењавања приплодних животињa, на подру-
чју општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

 Право на коришћење средстава за 
регресирање вештачког осемењавања припло-
дних животиња имају физичка лица –  носиоци 
пољопривредних газдинстава са територије 
општине Врњачка Бања којa су уписана у 
Регистар пољопривредних газдинстава у складу 
са Уредбом о регистру пољопривредних газдин-
става («Сл. гласник РС», број 45/04, 139/04 и 
71/05).  

Члан 3. 
 Носиоци пољопривредних газдинстава из 
члана 2. ове Одлуке имају право на средства за 
регресирање и то: 

• приплодних крава и узносу од 50% 
износа исказаног у рачуну ветеринарске 
станице која је обавила вештачко осемењавање 
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без урачунатог пореза на додатну вредност 
(ПДВ). 

• приплодних свиња у износу од 50% 
износа исказаног у рачуну ветеринарске 
станице која је обавила вештачко осемењавање 
без урачунатог пореза на додатну вредност 
(ПДВ). 

Члан 4. 
 Право на коришћење средстава из члана 

1. ове Одлуке имају носиоци пољопривредног 
газдинства – физичка лица под условом да је 
вештачко осемењавање приплодних животиња 
обављено од стране овлашћене ветеринарске 
станице регистроване на територији Републике 
Србије за обављање послова из надлежности 
ветеринарске делатности. 

 
Члан 5. 

 Захтев за коришћење средстава осигу-
рања подноси се Одељењу за заштиту животне 
средине и локални развој Општинске управе 
општине Врњачка Бања до 15. децембра 2008. 
године на прописаном обрасцу надлежног 
Одељења. 

Захтев из става 1. овог члана садржи следеће 
податке: 
1. датум подношења захтева, 
2. име и презиме, адресу становања, јединс-
твени матични број грађана (ЈМБГ) физичког 
лица – носиоца пољопривредног, 
3. број пољопривредног газдинства (БПГ, 

 Уз захтев из става 2. овог члана подноси-
лац захтева подноси: 

1. Оверену фотокопију рачуна овлашћене 
ветеринарске станице, 

2. Оверену фотокопију потврде о регистра-
цији пољопривредног газдинства  

3. Копију броја наменског рачуна пољопри-
вредног газдинства. 

 
Члан 6. 

 Одељење за заштиту животне срединe и 
локални развој после утврђивања података из 
захтева и пратеће документације, потврђује 
тачност података, врши обрачун и испоставља 
налог за пренос средстава за осигурање на 
наменски рачун газдинства код пословне банке. 

 
Члан 7. 

 О спровођењу ове одлуке стараће се 
Одељење за заштиту животне средине и 
локални  развој и Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе општине Врњачка 
Бања. 

 
 

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

 
Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења. а објавиће се у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања.'' 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1275/08 од 24.9.2008.године 

 
                                ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                        Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
152. 

На основу чл.2.Одлуке  о образовању  
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(''Сл.гласник РС'', бр.73/08), чл.38. Закона о 
водама (Сл.гласник РС бр.46/91- 54/96) и 
чл.18.Закона о пољопривредном земљишту 
(Сл.гласник РС бр.62/06), чл.1. Одлуке о 
проглашењу ерозионог подручја и прописи-
вању противерозионих мера (Сл.лист општине 
Врњачка Бања бр.2/07)  и чл.26.Пословника о 
раду Привременог органа (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из над-
лежности Скупштине општине, Привремени 
орган општине Врњачка Бања, на 6.седници 
одржаној дана  24.9.2008.године, донео је  

 
О Д Л У К У 

 
Члан 1. 

 Усваја се План одбране од бујичних 
поплава на територији општине Врњачка 
Бања, који је израдио Институт за пољопри-
вреду ''Јарослав Черни'' Београд, на који је 
дато позитивно мишљење ЈВП ''Србијаводе'' 
ВПЦ ''Морава'' Ниш, РЈ Чачак. 
  

Члан 2. 
 Усваја се План за проглашење ерозио-
них подручја на територији општине Врњачка 
Бања, који је израдио Институт за пољо-
привреду ''Јарослав Черни'' Београд на који је 
дато позитивно мишљење ЈВП ''Србијаводе'', 
ВПЦ ''Морава'' Ниш, РЈ Чачак. 
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Члан 3. 
 О спровођењу ове одлуке стараће се 
орган Општинске управе надлежан за послове 
пољопривреде и водопривреде. 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана донешења, а објавиће се у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 325-1/08 од 24.9.2008.године 
 

                               ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                        Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
153. 

На основу чл.2.Одлуке  о образовању  
Привременог органа општине Врњачка Бања 
(''Сл.гласник РС'', бр.73/08), чл.2г. Одлуке  о 
јавним паркиралиштима (Сл. лист општине 
Врњачка Бања 2/07 и 1/08)  и чл. 26. Послов-
ника о раду Привременог органа (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући 
о текућим и неодложним пословима из надле-
жности Скупштине општине, Привреме-ни 
орган општине Врњачка Бања, на 6. седници 
одржаној дана  24.9.2008.године, донео је  
 

О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 Прихвата се Извештај Комисије 
образоване решењем бр.020-9/08 од 
18.3.2008.г. за спровођење поступка избора 
најповољнијег понуђача за поверавање оба-
вљања комуналне делатности од локалног 
интереса на организовању послова управљања, 
одржавања и коришћења јавних паркиралишта 
у Врњачкој Бањи, са састанка одржаног 
22.4.2008.године, по расписаном јавном кон-
курсу бр. 344-102/08 од 18.3.2008.године, а 
који је објављен у дневном листу ''Вечерње 
новости'' од 22.3.2008.године. 
 

Члан 2. 
 За најповољнијег понуђача за обавља-
ње послова из чл.1. ове одлуке, бира се 
Предузеће ''Паркинг систем и гараже'' доо из 
Београда. 

Члан 3. 
Саставни део ове одлуке чини: 
-   Конкурсна документација, 

- Елаборат са Планом реализације 
обављања комуналне делатности у Врњачкој 
Бањи, 

- Понуда понуђача бр.344-102/08 од 
21.4.2008.године и 

- Извештај Комисије о прегледу и 
оцени од 22.4.2008.године. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се председник Привременог 
органа општине Врњачка Бања да закључи 
уговор са најповољнијим понуђачем о пове-
равању обављања предметне комуналне дела-
тности на временски период од 5 година, уз 
могућност продужења. 
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у ''Служ-
беном листу општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 344-102/08 од 24.9.2008.године 

                               ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                       Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
154. 

 На основу чл. 4. Закона о комуналним 
делатностима ( « Сл.гласник РС» бр.16/97 и 
42/98), чл.7.9., 16.Закона о превозу у друмском 
саобраћају  ( « Сл.гласник РС « бр.46/95, 66/01, 
61/05, 91/05 и 62/06), чл. 2 Одлуке о образовању 
привременог органа општине Врњачка Бања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 73/2008) и чл. 26. 
Пословника о раду Привременог органа општи-
не Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 12/08), решавајући о текућим и 
неодложним пословима из надлежности Скуп-
штине општине, Привремено орган општине 
Врњачка Бања, на 7. седници одржаној 
30.9.2008.године  донео је  

 
О Д Л У К У 

О  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања (Сл. лист општине 
Врњачка Бања бр. 5/07 и 2/08), у чл.6. у ставу 
1. иза речи: ''Радост'', додаје се текст: Електро-
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дистрибуција, Котлајићи, Ранковићи, Писка-
вац, Рај, ''Сунце'', Ауто-мото друштво, ''Опле-
нац'', Дубрава 1.'' 

Члан 2. 
У чл.6. ставу 2. у тачки 1. Насељено 

место Врњци- на крају реченице ставља се 
зарез и додаје текст:'' ОШ ''Младост''. 
 

Члан 3. 
У чл.6. ставу 2. у тачки 2 . Насељено 

место Руђинци- на крају реченице ставља се 
зарез и додаје текст: '' Моравска, Илићи, Лаза-
ревићи и Поток''. 

Члан 4. 
У чл.6. ставу 2. у тачки 3 . Насељено 

место Ново Село- на крају реченице ставља се 
зарез и додаје текст: ''Продавница ''Богоје-
вићи'', Башићи, Потковица, Бабићи, Стадион, 
Кош, Стругара, Миковићи, Шибаци, Бисерчи-
ћи, Ђукићи, Подовци, Мијатовићи, Видосав-
љевићи, Бранковићи, Смиљанићи, Дубравци, 
Црепуљари, Младеновићи, Пантовићи, Марин-
ковићи, Стрменичани и ОШ ''Бане Миленко-
вић'' и  Дубрава 2. 

Члан 5. 
У чл.6. ставу 2. у тачки 5 . Насељено 

место Вранеши- на крају реченице ставља се 
зарез и додаје текст: '' Раскрсница, Продано-
вачка мала 1, Петровићи, Продановачка мала 
2, окретница Терзића''.  
 

Члан 6. 
У чл.6. ставу 2. у тачки 6 . Насељено 

место Штулац- на крају реченице ставља се 
зарез и додаје текст: ''ОШ ''Младост'' и 
окретница''. 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања'' 
    

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-249/08  од 30.9.2008.године 
   

                                    ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
155. 

На основу члана  3. став 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (Сл.гласник РС бр. 73/08) и   чл. 
26.Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'' бр.12/08),  Привремени орган 
општине Врњачка Бања  на својој 7. седници, 
одржаној  30.9.2008. године, донео је 

 
О Д Л У К У 

о четвртим  допунама Одлуке о  
поверавању послова  

 председнику Привременог органа 
општине Врњачка Бања 

 
Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о поверавању 
послова председнику Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08, 14/08- одлука од 
26.8.2008.г. и одлука од 29.8.2008.г. и 17/08), 
иза ст.2. додаје се ст.3. који гласи:  

''Овлашћује се председник привреме-
ног органа  да  поступа у складу са чл.40. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2008.годину (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.10/07, 2/08 и 17/08).  

Ставови: 3., 4., 5. и 6. постају ставови: 
4., 5., 6. и 7. 

Члан 2. 
У чл.2. додаје се ст.4. који гласи: 

''Овлашћује се председник Привременог оргна 
да доноси одлуке о упућивању на службена 
путовања у иностранство''. 

 
Члан 3. 

У чл.2. додаје се ст.5. који гласи: 
''Овлашћује се председник Привременог орга-
на да одлучује о коришћењу средстава у скла-
ду са годишњим програмом финансирања 
заштите од елементарних непогода на предлог 
Одељења за финансије и буџет.'' 

 
Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања.'' 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-140/08 од 30.9.2008.године 
   

                                  ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р.  
________________________________________ 
 
156. 

 На основу  чл.7., 9.,14.ст.1.тачка 2.Закона 
о превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник 
РС', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), 
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чл.4.ст.1.тачка 4. Закона о комуналним делат-
ностима 16/97 и 42/98), члана 22. и 31. Одлуке о 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања, (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
5/07 и 2/08) и Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о саобраћају на територији општине 
Врњачка Бања 344-249/08  од 30.9.2008.године, 
чл. 2 Одлуке о образовању привременог органа 
општине Врњачка Бања („Сл. гласник РС“, бр. 
73/2008) и чл. 26. Пословника о раду Привре-
меног органа општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 12/08), решавајући 
о текућим и неодложним пословима из надле-
жности председника општине,  Привремени 
орган општине Врњачка Бања, на 7. седници 
одржаној 30.9.2008.године  донео је  
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ЛИНИЈА У  
ПРИГРАДСКОМ  САОБРАЋАЈУ  ЗА 
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ У ПРЕВОЗУ 

УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 
1. Овом Одлуком утврђује се мрежа линија у 
приградском саобраћају за субвен-ционирање 
у превозу ученика  на територији општине 
Врњачка Бања, и то на следећим релацијама: 

 
2. За превоз ученика средњих школа, који 
средње школе похађају ван општине Врњачка 
Бања,  обзиром да се не ради о приградском 
саобраћају, сагледеће се законске могућности 
за закључење уговора са овлашћеним аутопре-
возником, којим ће се регулисати субвенције у 
плаћању превоза ученика и друга права и 
обавезе уговорних страна по овом основу. 

 
3. Остаје на снази Одлука о мрежа линија у 
приградском саобраћају на територији општи-
не Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњчака 
Бања бр.8/07). 
 
4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се  у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:344-257/08 од 30.9.2008.године 

 
     ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Зоран Сеизовић,с.р.  

________________________________________ 

157. 
На основу члана 2. Одлуке о 

образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања («Службени гласник Републике 
Србије» број 73/08), чл. 32. ст.1.тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл.53. и 54. Закона о основима 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”,бр. 62/03, 64/03-испр., 58/04 и 62/04-испр., 
79/05, 81/05 и 101/05),  и  чл. 26. Пословника о 
раду Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' бр. 
12/08), решавајући о текућим и неодложним 
пословима из надлежности Скупштине општи-
не, Привремени орган општине Врњачка Бања  
на својој 6. седници, одржаној  24.9.2008. годи-
не, донео је 

1.ВРЊАЧКА БАЊА – КЛОБУК  

2.ВРЊАЧКА БАЊА–ПОДУНАВЦИ–  
БРЕКИЊЕ-ДОМ  ГРАЧАЦ – ЦРКВА 
-ПРОДОВКА 
3.ВРЊАЧКА БАЊА – ШТУЛАЦ –  
ВРЊЦИ 
4.ВРЊАЧКА БАЊА – РСАВЦИ-  
НОВО СЕЛО 
5.ВРЊАЧКА БАЊА – ВРАНЕШИ   
 (БРЕКИЊЕ)           
6.ВРЊАЧКА БАЊА (КРУЖНО) 
Врњачка Бања-Дом здравља- 
Пахуљица-Руђинци-игралиште ''Рај''-  
Врњачка Бања  
7.ВРЊАЧКА БАЊА – СТАНИШИНЦИ –  
ГОЧ 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о  разрешењу и именовању члана  Школског  
одбора ОШ "Бранко Радичевић"  Вранеши 

 
I. 

Разрешава  се Радетић Зорица дужно-
сти  члана  Школског одбора ОШ "Бранко 
Радичевић"  у  Вранешима,  због престанка 
основа по којем је именована испред Савета 
родитеља. 

            II. 
Именује се Биљана Петрашиновић, ис-

пред Савета родитеља за члана  Школског 
одбора ОШ "Бранко Радичевић" у Вранешима. 
  
             III. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења а објавиће се у “Сл. 
листу општине Врњачка Бања”. 
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-133/08 од 24.9.2008.године 

 
                               ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                        Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
158. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања («Службени гласник Републике 
Србије» број 73/08), чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 
бр.129/07), чл. 20. Закона о јавним службама 
(''Сл.гласник РС'' бр.42/91 и 71/94), чл. 137. 
Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник 
РС'' бр.107/05),  чл.10. и 15. Одлуке о преузи-
мању оснивачких права над Домом здравља 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.8/06 и 5/07'') и  чл. 26. Пословника о 
раду Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' 
бр.12/08), решавајући о текућим и неодложним 
пословима из надлежности Скупштине општи-
не, Привремени орган општине Врњачка Бања  
на својој 6. седници, одржаној  24.9.2008. 
године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању члана  
Управног одбора Дома здравља ''Др Никола 

Џамић'' Врњачка Бања 
 

I. 
Разрешава  се др Иван Тошић дужно-

сти члана Управног одбора Дома здравља ''Др 
Никола Џамић'' Врњачка Бања, испред осни-
вача, на лични захтев. 
 

II. 
 У Управни одбор Дома здравља ''Др 

Никола Џамић'' Врњачка Бања, испред оснива-
ча именује се  Мирослав Атанасковић, дипл. 
правник. 
   III. 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у "Служ-
беном листу општине Врњачка Бања". 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 020-134/08 од 24.9.2008.године 

 
К 

                              ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                        Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
159. 

На основу члана 2. Одлуке о образо-
вању Привременог органа општине Врњачка 
Бања («Службени гласник Републике Србије» 
број 73/08), чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о лока-
лној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), 
чл.15. Закона о јавним предузећима и обавља-
њу делатности од општег интереса ("Сл. 
гласник РС",бр.25/00, 25/02 и 107/05, 108/05-
испр. и 123/07-др.закон), чл. чл.8. Одлуке о 
организацији и раду Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних делатности "Бели Извор" 
("Сл.лист општине Краљево",број 27/04) и чл. 
26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о теку-
ћим и неодложним пословима из надлежности 
Скупштине општине, Привремени орган 
општине Врњачка Бања  на својој 7. седници, 
одржаној  30.9.2008. године, донео је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу  и именовању  чланова  
Управног одбора Јавног предузећа за 

обављање комуналних  
 делатности "Бели Извор"Врњачка Бања 

 
I. 

Разрешавају  се дужности у  Управном 
одбору ЈП за обављање комуналних делатно-
сти "Бели Извор"Врњачка Бања, из реда запо-
слених у предузећу: 

1. Сотировић Виолета и 
 2. Попадић Ненад 
 

II. 
У Управни одбор ЈП за обављање 

комуналних делатности "Бели Извор"Врњачка 
Бања, из реда запослених у предузећу, именује 
се: 

1. Сотировић Виолета и 
2. Станојчић Маријана. 

 
III. 

 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у "Служ-
беном листу општине Врњачка Бања". 
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ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:020-138/08 од 30.9.2008.године 

 
                                ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
160. 

На основу члана 2. Одлуке о образо-
вању Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), члана 48. 
Закона о буџетском систему («Службени глас-
ник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 
62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2008.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» бр. 
10/07, 02/08 и 17/08)  и чл.26. Пословника о 
раду Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'' 
бр.12/08), решавајући о текућим и неодложним 
пословима из надлежности Општинског већа, 
Привремени орган општине Врњачка Бања на 
6. седници одржаној 24.9.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 400.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Основно образо-
вање, функционална класификација 912, еко-
номске класификације 463 назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима вла-
сти.  За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве- пројекти  и увећати 
планирана апропријација 463 - Донације и 
трансфери осталим нивоима власти чији је 
корисник ОШ ''Бранко Радичевић''. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника  бр.400-1249/08 од 28.9.2008. год. упуће-
ног  Привременом  органу, а на захтев ОШ 
''Бранко Радичевић'' Вранеши. 
  

3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл. листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1249 /08 од 24.9.2008.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
161. 

На основу члана 2. Одлуке о образо-
вању Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), члана 48. 
Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 
101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2008.г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и чл.26. По-
словника о раду Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.12/08), решавајући о текућим и неод-
ложним пословима из надлежности Општин-
ског већа, Привремени орган општине Врња-
чка Бања на 6. седници одржаној 
24.9.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 500.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Основно образо-
вање, функционална класификација 912, еко-
номске класификације 463 назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима вла-
сти.  За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве- пројекти  и увећати 
планирана апропријација 463 - Донације и 
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трансфери осталим нивоима власти чији је 
корисник ОШ ''Младост''. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника  бр. 400-1264/08 од 22.9.2008. год. упу-
ћеног  Привременом  органу, а на захтев ОШ 
''Младост'' Врњци. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1264 /08 од 24.9.2008.године 

К 
                               ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                       Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
162. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и чл. 
26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о теку-
ћим и неодложним пословима из надлежности 
Општинског већа, Привремени орган општине 
Врњачка Бања на 6. седници одржаној 
24.9.2008.године, донео је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 

пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 2.500.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 5. Дечија установа 
''Радост'', функционална класификација 911, 
економске класификације 512 назив позиције 
Машине и опрема.  За наведени износ умањи-
ће се планирана позиција текуће резерве- 
пројекти  и увећати планирана апропријација  
512- Машине и опрема. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника  бр.400-1229/08 од 16.9.2008.год. упуће-
ног Привременом органу,  а на захтев Пред-
школске установе ''Радост'' Врњачка Бања. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1229/08 од 24.9.2008.године 

 
                              ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
163. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о теку-
ћим и неодложним пословима из надлежности 
Општинског већа, Привремени орган општине 
Врњачка Бања на 6. седници одржаној 
24.9.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти, одобравају се средства у укупном 
износу од 80.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.03 Остали трош-
кови, функционална класификација 112, 
економске класификације 424 назив позиције 
Специјализоване услуге. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резе-
рве- пројекти  и увећати планирана апроприја-
ција  424-Специјализоване услуге. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника  бр.9-757/08 од 24.9.2008.год. упу-
ћеног Привременом органу, а на захтев 
Општинске управе општине Врњачка Бања. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 9-757/08 од 24.9.2008.године 

К
- 43.200 динара у разделу 7. Спортски 

центар, функционална класификација 810, 
економске класификације 512 назив позиције – 
Машине и опрема 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                        Зоран Сеизовић,с.р.   
________________________________________ 
 
164. 
              На основу члана 2. Одлуке о образо-
вању Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), члана 48. 
Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 
101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), члана 21. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2008.г. («Службени лист општине Врњачка 
Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и чл.26. По-
словника о раду Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'' бр.12/08), решавајући о текућим и 
неодложним пословима из надлежности 
Општинског већа, Привремени орган општине 
Врњачка Бања на 7. седници одржаној 
30.9.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 423.000 динара у корист следећих  
апропријација:   

- 120.000 динара у разделу 2. 
Општинска управа, функционална класифи-
кација 111, економске класификације 515 на-
зив позиције – компјутерски софтвер (515111). 

- 43.200 динара у разделу 3. Културни 
центар, функционална класификација 820, 
економске класификације 512 назив позиције - 
Машине и опрема, 

- 43.200 динара у разделу 4. 
Библиотека ''Др Душан Радић'', функционална 
класификација 820, економске класификације 
512 назив позиције - Машине и опрема, 

- 43.200 динара у разделу 6. Тури-
стичка организација, функционална класифи-
кација 410, економске класификације 512 
назив позиције - Машине и опрема, 

- 43.200 динара у разделу 10. ОШ 
''Младост'', функционална класификација 912, 
економске класификације 463 назив позиције - 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти,  

- 43.200 динара у разделу 11. 
Гимназија, функционална класификација 922, 
економске класификације 463 назив позиције - 
Донације и трансфери осталим нивоима власти  
и 

- 43.200 динара у разделу 11. 
Угоститељско-туристичка школа функционал-
на класификација 922, економске касификаци-
је 463 назив позиције - Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. 

 
 За наведени износ умањиће се плани-

рана позиција текуће резерве- пројекти  и уве-
ћати наведене апропријације. 
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2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе бр.9-788/08 од 
30.9.2008.год. упућеног  Привременом  органу, 
и користиће се искључиво за набавку компју-
тера са одговарајућом опремом  за пословање 
путем система Трезора. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе и буџетски корисници наведени у 
тачки 1. овог решења. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл. листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 9-788/08 од 30.9.2008.године 

 
        ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
165. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08)  и чл. 
26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о теку-
ћим и неодложним пословима из надлежности 
Општинског већа, Привремени орган општине 
Врњачка Бања на 7. седници одржаној 
30.9.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 

износу од 1.652.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Основно образо-
вање, функционална класификација 912, 
економске класификације 463 назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима власти 
и то корисницима: 
 - ОШ ''Попински борци'', износ од 
818.817,11 динара, 
 - ОШ ''Бранко Радичевић, износ од 
357.225,06 динара, 
 - ОШ ''Бане Миленковић'' износ од 
226.162,16 динара и 
 - ОШ ''Младост'', износ од 249.759,04 
динара. 
 За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве- пројекти и увећати 
планирана апропријација 463 - Донације и 
трансфери осталим нивоима власти чији су 
корисници претходно наведени. 
  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника Општинске управе бр.9-787/08 од 
30.9.2008.год. упућеног  Привременом  органу. 
  
3.О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне само-управе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл. листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:9-787/08 од 30.9.2008.године 

 
     ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
166. 

На основу члана 2. Одлуке о 
образовању Привременог органа општине 
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), 
члана 48. Закона о буџетском систему 
(«Службени гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), 
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2008.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 и 17/08) и 
чл.26. Пословника о раду Привременог органа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о теку-
ћим и неодложним пословима из надлежности 
Општинског већа, Привремени орган општине 
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Врњачка Бања на 7. седници одржаној 
30.9.2008.године, донео је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08 
и 17/08) у оквиру раздела 1.18., функционална 
класификација 400, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 1. 000.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 9.01. Месна заједница 
Врњачка Бања, функционална класификација 
421, економске класификације 494 назив 
позиције Текући расходи.  За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве- пројекти  и увећати планирана апро-
пријација 494 - Текући расходи 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева индиректног буџетског 
корисника Месне заједнице Врњачка Бања 
бр.400-1283/08 од 25.9.2008.год. упућеног  
Привременом  органу. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне само-
управе. 
 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1283/08 од 30.9.2008.године 

 
      ПРЕДСЕДНИК               

                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
167. 

На основу члана 2. Одлуке о образо-
вању Привременог органа општине Врњачка 
Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008),  чл.143. 
ст.1. тачка 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (Сл.гласник РС 
бр.62/03, 64/03-испр., 58/04, 62/04-испр., 79/05-
др.закон и 101/05-др.закон), Правилника о 
мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим 

установама (СЛ.гласник РС бр.1/93 и 6/96), 
чл.9. Одлуке о оснивању Установе за пред-
школско васпитање, образовање и исхра-ну 
деце ''Радост'' (Сл.лист општине Краљево 
бр.8/92 и 24/04), Одлуке о субвенцијама за 
смештај деце у Предшколску установу ''Ра-
дост'' (Сл.лист општине Врњачка Бања 
бр.16/08) и чл.26. Пословника о раду Привре-
меног органа општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08),  
решавајући о текућим и неодложним послови-
ма из надлежности председника општине,  
Привремени орган општине Врњачка Бања, на 
6. седници, одржаној  24.9.2008.године, донео 
је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Доноси се Ценовник и утврђују цене услуга 
смештаја деце у Предшколској установи  
''Радост'' у Врњачкој Бањи који је усвојио 
Управни одбор Предшколсе установе Одлуком 
о усвајању предлога ценовника о коришћењу 
услуга у Предшколској установи ''Радост'' 
Врњачка Бања бр.973 од 22.9.2008.године. 
 
2. Ценовник из одлуке ће се примењеивати 
почев од 1.9.2008.године. 
 
3. Саставни део овог закључка су: 

- Одлука Управног одбора ПУ ''Радост'' 
Врњачка Бања бр. 973 од 22.9.2008.г. и 

- Ценовник услуга смештаја деце у 
Предшколској установи ''Радост'' 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1216/08  од 24.9.2008.године 

 
                                 ПРЕДСЕДНИК               
                        ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

                                         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
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