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И ОРГАН 

ву чл. 2. Одлуке о образо-
еног органа општине 
(''Сл. гласник РС'', бр. 

.Одлуке о општем уређењу 
 одржавању јавне чистоће 
 и рекреативних површина 
ист општине Краљево“ 
9,15/01,9/05 и „Службени 
Врњачка Бања“бр.5/07) и 
а о раду Привременог 
ист општине Врњачка 
, решавајући о текућим и 
словима из надлежности 
штине, Привремени орган 
чка Бања на 8. седници 
.10.2008. године,   донео је 

ОДЛУКУ 
ину плаћања депозита за 
опаних јавних површина 
вобитно стање 

 
Члан 1. 

луком се регулише висина,  
, враћање и коришћење 
та у поступку прибављања 
аскопавање јавних парко-
, пешачких стаза у оквиру 
ких површина и других 
рекреативних површина у 
. 

Члан 2. 
депозита утврђује се на 
е документације инвести-
зно мора да садржи оверен 
ан са уцртаном трасом 
а коју сагласност дају јавна 
риторији општине Врњачка 

епозита се утврђује из ст.1. 
зносу стварних трошкова 
аћање раскопаних површи-
 стање  по 1м2 раскопане 
а:  

површина  и то за асвалтиране, у износу од  
 
- пешачке стазе у оквиру парковских 
површина и то за асфалтиране, у износу од  
2.500 динара, а за стазе израђене од бахатон 
плоча у износу од 4.000,00динара 
- травнате зелене површине – у износу од 
980 динара, 
- парковске површине и површине под 
дрворедима уз обавезу ивеститора да при-
ликом извођења радова не оштети или 
уништи коренов систем, гране и не 
предузме било које друге радње које би 
нарушиле постојеће стање дрвећа или 
довело у питање њихов биолошки опстанак 
– у износу од 4.200 динара. 

Висина депозита за парковске 
површине под живом оградом које се 
извођењем предметних радова угрожавају, 
утврђује се по 1 м дужном у износу од 
4.000 динара, плус цена садница. 
                                                      

Члан 3. 
Средства депозита уплаћена по 

основу одредби ове Одлуке користе се за 
враћање земљишта у првобитно стање 
уколико инвеститор не поступи по решењу 
надлежног органа општине којим је 
одобрено раскопавање јавне површине из 
чл.1. ове Одлуке. 
                                                       

Члан 4. 
  Орган надлежан за комуналне 
послове решењем уврђује да ли је 
ивеститор поступио по решењу надлежног 
органа општине и у остављеном року 
вратио земљиште у првобитно стање и 
одобрава враћање уплаћених средстава 
депозита односно меница инвеститору или 
налаже јавном предузећу за газдовање 
парковима и јавним зеленим површинама 
односно ангажује друго јавно предузеће, да 
доведе земљиште у првобитно стање на 
терет средстава уплаћених у депозит за ове 
намене. 
                                                       

Члан 5. 
Утврђени износ средстава за 

депозит за враћање раскопаних јавних 
површина у првобитно стање ивеститор 
уплаћује једнократно на  уплатни рачун 
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Буџета општине број 840-741531843-77- 
Накнада за заузеће јавне површине,  у пос-
тупку добијања одобрења за раскопавање 
јавних површина из чл.1. ове Одлуке. 

На захтев инвеститора извршни 
орган општине може одобрити плаћање 
депозита у 4 рате, с тим да прва рата буде у 
висини од 40% утврђеног износа депозита и 
уплаћује се у поступку добијања одобрења 
за раскопавање јавних површина из чл.1. 
ове одлуке, а преостали износ уплаћује у 3 
једнаке месечне рате, што се ближе уређује 
уговором између општине и инвеститора у 
постопку добијања поменутог одобрења. 

На захтев инвеститора извршни 
орган општине може изузетно одобрити 
плаћање депозита уз менично обезбеђење 
плаћања у висини утврђеног износа 
депозита, обезбеђењем бланко соло менице  
потписане и оверене од стране овлашћеног 
лица инвеститора као и менично овла-
шћење. Овакав начин обезбеђења плаћања 
ближе ће се уредити уговором између 
Општине и инвеститора у поступку доби-
јања одобрења за раскопавања јавне површ-
ине из чл.1. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од објављивања у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“ 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1376/08 од 7.10.2008.године 
 
ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
 
170. 

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. Посло-
вника 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 8. седници 
одржаној 7.10.2008.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- про-
јекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 1.000.000 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.05. 
Удружења и савези, функционална класи-
фикација 133, економске класификације 
4819 назив апропријације Дотације осталим 
непрофитним институцијама. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве- пројекти  и увећати 
планирана апропријација 4819- Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања бр.400-1269/08 од 
2.10.2008.год. упућеног  Привременом  
органу, а за реализацију пројекта 
Удружења ''Гочки круг'' из Гоча за 
адаптацију објекта чија је намена, поред 
седишта удружења и рад инфо центра чије 
функционисање има општи јавни интерес у 
циљу унапређења туристичке понуде 
планине Гоч. 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Овлашћује се председник Привременог 
органа да на основу овог решења, закључи 
уговор са Удружењем ''Гочки круг'' којим 
се ће се прецизирати начин коришћења 
ових средстава, као и контрола њихове 
употребе и употребе самог објекта након 
реализације пројекта. 
5. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1269/08 од 7.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
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171.  
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 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Општинског већа, Привре-
мени орган општине Врњачка Бања на 8. 
седници одржаној 7.10.2008.год., 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 4. 
Библиотека ''Др Душан Радић'', функ-
ционална класификација 820, економске 
класификације 515 назив апропријације 
Нематеријана имовина. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве- пројекти  и увећати планирана 
апропријација 515  Нематеријана имовина. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева Народне библиотеке 
''Др Душан Радић'' бр.400-1356/08 од 
3.10.2008.год. упућеног  Привременом  
органу, за реализацију пројекта  ''Обнављ-
ање књижног фонда''.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1356/08 од 7.10.2008.године 

 
 

ПРЕДСЕДНИК  
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

       Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
172. 

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. Посло-
вника 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 8. седници 
одржаној 7.10.2008.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 уку-
пном износу од 110.000 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 10. Осно-
вно образовање, функционална класи-
фикација 912, економске класификације 
463, назив апропријације- Донације и 
транфери осталим нивоима власти у 
финансијском плану ОШ ''Попински 
борци'', економска класификација 512- 
машине и опрема. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве- пројекти  и увећати планирана 
апропријација 463 - Донације и транфери 
осталим нивоима власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева ОШ '''Попински 
борци'' Врњачка Бања бр.400-1268/08 од 
23.9.2008.год. упућеног  Привременом  
органу, за опремање логопедског кабинета. 
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 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1268/08 од 7.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
173. 

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. По-
словника о раду Привременог органа опш-
тине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о 
текућим и неодложним пословима из 
надлежности Општинског већа, Привреме-
ни орган општине Врњачка Бања на 8. се-
дници одржаној 7.10.2008.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- про-
јекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 400.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Основно 
образовање, функционална класификација 
912, економске класификације 463, назив 
апропријације- Донације и транфери 
осталим нивоима власти у финансијском 
плану ОШ ''Бане Миленковић'', економска 
класификација 512- машине и опрема. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве- пројекти  и 
увећати планирана апропријација 463 - 

Донације и транфери осталим нивоима 
власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева ОШ '' Бане 
Миленковић'' Ново Село бр.400-1332/08 од 
1.10.2008.год. упућеног  Привременом  ор-
гану,  за реализацију пројекта- енергетска 
ефикасност и побољшање услова рада у 
продуженом боравку (осавремењавање на-
ставног процеса). 
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1332/08 од 7.10.2008.године 

 
ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
 
174.  

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. Пос-
ловника 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, Привреме-
ни орган општине Врњачка Бања на 8. се-
дници одржаној 7.10.2008.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 120.000 динара у корист 
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следеће апропријације у разделу 10. 
Основно образовање, функционална класи-
фикација 912, економске класификације 
463, назив апропријације- Донације и 
транфери осталим нивоима власти у 
финансијском плану ОШ ''Бранко Ради-
чевић'', економска класификација 511- 
зграде и грађевински објекти. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве- пројекти  и увећати плани-
рана апропријација 463 - Донације и тран-
фери осталим нивоима власти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева ОШ '' Бранко 
Радичевић'' Вранеши бр.400-1366/08 од 
6.10.2008.год. упућеног  Привременом  
органу, за изградњу тротоара и уређењу 
ивичњака у објекту школе у Подунавцима. 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу 
Општине Врњачка Бања''. 

 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број:400-1366/08 од 7.10.2008.године 

         
ПРЕДСЕДНИК  

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 

_____________________________________ 
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Владислава Ратковић, секретар Привременог органа општине Врњачка Бања, тел. 611-302, локал 126, 
тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту општине
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www.opstinavrnjackabanja.com. 
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