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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 11 – ВРЊАЧКА БАЊА – 5.08.2009. ГОДИНЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
204. 
    Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 16. редовној седници одржаној 
дана 20.7.2009.године, на основу чл.4.Одлуке о 
монтажним објектима («Сл.лист општине 
Краљево»,бр.9/04,4/05,9/05, »Сл.лист општине 
Врњачка Бања», бр.4/о6, 1/08,4/09), чл.59 
Статута општине Врњачка Бања (“Сл. лист 
општине Врњачка Бања“,бр1/09 и 8/09) и 
чл.33.Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања „бр.7/09) доноси  

 
О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ                                      
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1. 

          У Плану општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр. 
5/09 и 8/09),  врши се измена и допуна у 
чл.11.тачки 1. , тако што се повећава број места 
за постављање сликарских штафелаја на 
локацији Трг код библиотеке, испред оград код 
павиљона, и уместо 3 места, предвиђа 4 места. 
 
         Члан 2. 
        У чл.11., додаје се тачка 6. која гласи:  
 ''6. утврђује се локација за постављање 
и креатање дечијих аутомобила на батерије на 
потесу од статуе у Бањском парку, односно 
ивице терасе посластичарнице ''Беба'' до улаза 
у Дечије игралиште''. 
       

Члан  3. 
        Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а објавиће се у  „Службе-
ном листу општине Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број:353-128/09од 20.7.2009.године 
      
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
        Војислав Вујић,с.р. 

205. 
 Општинско веће   општине Врњачка Бања на 
16. седници, одржаној  20.7.2009.године, основу чл.4. 
Одлуке о монтажним објектима („Сл. лист општине  
Краљево", бр.9/04, 9/05, ''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.4/06, 1/08),  чл. 14. став 3. Плана општег 
распореда места за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр. 5/09 и 8/09), чл. 59. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“,бр.1/09)  и 
чл.33.Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 7/09), донело је  
 

ПЛАН  
 РАСПОРЕДА МЕСТА МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА 
ВЕРСКОГ ПРАЗНИКА СВЕТИ ЋИРИК 

 
Члан 1. 

Овим Планом се утврђују и уређују лока-
ције за постављање, услови, број и врста монта-
жних објеката на Променади у Врњачкој Бањи за 
време обележавања верског празника Свети Ћирик, 
дана 28.7.2009.године. 

 Саставни део овог Плана је графички прилог 
општег распореда места монтажних објеката за време 
обележавања верског празника Свети Ћирик, дана 
28.7.2009.године. 

 
Члан 2. 

Утврђују се локације – распоред монтаж-
них објеката за продају  (воде, сокова,  пива, амери-
чких крофница, шећерна вуна, помфрит и палачи-
нке) и цвећа на јавној површини – Променади и то: 
 За продају воде, сокова,  пива, америчких 
крофница, шећерне вуне, помфрит и палачинки 
одређују се локације: 

• Локација бр. 1.,  испред летње баште ресто-
рана „Истра“ – два места, за продају воде, 
сокова и пива 

• Локација бр. 2.,  између хотела „Звезда“ и 
хотела „Слобода“ – два места, за продају 
воде, сокова и пива 

• Локација бр. 3.,  између ресторана „Гоч“ и 
Инфо центра – три места за продају воде, 
сокова и пива, 1 место за продају пала-
чинки и једно место за продају помфрита; 

• Локација бр. 4.,  поред павиљона – бивша 
продавница сувенира – три места за 
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продају воде, сокова и пива,, 1 место за 
продају шећерне вуне и  1 место за продају 
америчких крофница; 

• Локација бр. 5.,  прекопута Библиотеке „Др 
Душан Радовић“ – три места за продају 
воде, сокова и 1 место за продају шећерне 
вуне и 1 место за продају помфрита;  

• Локација бр. 6., Трг културе – три места за 
продају воде, сокова и 1 место за продају 
америчких крофница и 1 место за продају 
паланички. 

Простор за постављање монтажних објеката 
могу заузимати површину највише 2м2. 
 Места за продају из овог Плана ближе су 
означена у графичком прилогу и могу имати сунцо-
бран и расклопну столицу за седење продавца под 
условом да чини функционалну и естетску целину 
продајног простора. 

За продају цвећа и то у потесу од хотела „Срби-
је“ до виле „Сан“ на пешачкој стази поред Врњачке 
реке-десет места,површине 9м2 по једном месту. 
 

Члан 3. 
Јавне површине дају се у закуп за постављање 

монтажних објеката  један дан за време обележавања 
верског празника Свети Ћирик, дана 28.7.2009.године, 
јавним надметањем или прикупљањем  понуде према 
чл. 6а, 6б,6в, 6г, 6ђ, 6е,6ж и 6з Одлуке о монтажним 
објектима („Сл. лист општине  Краљево", бр.9/04, 9/05 и 
''Сл.лист општине Врњачка Бања''', бр.4/06, 1/08 и 4/09). 

 
Члан 4. 

Почетни износ, односно висина закупа за 
заузеће јавне површине утврђује се приликом рас-
писивања огласа, на предлог Одељења надлежног 
за послове финансија, а на предлог овог Одељења 
утврђује се и висина закупа за постављање монта-
жних објеката који се дају у закуп путем непосре-
дне погодбе. 
 

Члан 5. 
Временско важење заузећа сваке поједине 

локације из овог Плана је један дан- 
28.7.2009.године. 
 

Члан 6. 
Одобравањем излицитиране јавне повр-

шине,  закупац не стиче и право на прикључак на 
електричну мрежу, већ се заузимач јавне површине 
обавезује да прикључке монтажних објеката не 
електричну мрежу обезбеди у својој режији, као и 
да изврши испитивање електро мреже. 

Закупац је у обавези да прибави сани-
тарну сагласност и да накнади евентуалну ште-
ту на јавној површини која настане у току 
коришћења. 
 

 
 

Члан 7. 
О спровођењу овог Плана стараће се Оде-

љење надлежно за инспекцијске послове  и Одеље-
ње за планирање и изградњу Општинске управе 
Врњачка Бања. 
 

Члан 8. 
Овај План ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Сл. листу општине Врњачка 
Бања.“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број: 350-339/09 од 20.7.2009.год. 
      
      ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
        Војислав Вујић,с.р. 
________________________________________ 
 
206. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 17. редовној седници одржаној 
дана 31.7.2009.године, на основу чл.4.Одлуке о 
монтажним објектима («Сл.лист општине  
Врњачка Бања», бр. 5/09-пречишћен текст), 
чл.59 Статута општине Врњачка Бања (“Сл. 
лист општине Врњачка Бања“,бр1/09 и 8/09) и 
чл.33.Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања „бр.7/09) доноси  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
Члан 1. 

                 У Плану општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр. 
5/09, 8/09) и Одлуци о изменама и допунама 
Плана  општег распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкој Бањи бр. 353-
128/09 од 20.7.2009.године,  врши се измена и 
допуна у чл.2. и  тачка 15. се мења и гласи:  

''Рол-ормани, власништво општине 
Врњачка Бања постављају се уз камени зид 
Црквеног брда на тргу културе и у улици Саве 
Ковачевића према графичком прилогу. 
Предвиђа се постављање укупно 2 рол-ормана 
означених бројевима 1-2. Рол-ормани могу се 
користити за продају књига, играчака, сувенира 
и производа народне радиности. 

У улици Саве Ковачевића, на платоу 
иза библиотеке предвиђа се постављање 5 тезги 
за продају сувенира, бижутерије, производа 



 Страна 3     -   Број 11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 5.08.2009. године 
  

народне радиности, играчака, компакт дис-
кова, слика.'' 

 
         Члан 2. 

 У чл.2., додаје се тачка 15а. која гласи:  
         ''15.а.Локација: ''Трг код библиотеке'' 
 Рол ормани, власништво општине 
Врњачка Бања постављају се уз зид библиотеке 
на Тргу културе у свему према графичком 
прилогу. Предвиђа се постављање укупно 4 рол 
ормана, означених бројевима 1-4-. Рол ормани 
се могу користити за продају књига, играчака, 
сувенира, и производа народне радиности.  
 Уз зид библиотеке на на Тргу културе и 
испод трафостанице предвиђа се постављање 3 
тезге за продају сувенира, бижутерије, произво-
да народне радиности, играчака, компакт диск-
ова, слика, у свему према графичком прилогу.'' 
 

Члан 3. 
 У  чл.11.тачки 1. врши се допуна, тако 
што се повећава број места за постављање 
сликарских штафелаја на локацији Трг код 
библиотеке, испред оград код павиљона, и 
уместо 4 места, предвиђа 5 места. 
                                                     
                                 Члан  4.                  
                 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у  
„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
         Број:350-365/09 од 31.7.2009.године 
                                                                                                              
        ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Војислав Вујић,с.р. 
__________________________________________ 
 
207. 
     Општинско веће општине Врњачка Бања, на 
својој редовној 16. седници одржаној дана 
20.7.2009.год., а на основу чл. 20. ст.2. Одлуке 
о образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања – пречишћен 
текст (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
5/09), чл.59.Статута општине Врња-чка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09), и 
чл.33. Пословника о раду Општи-нског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр.7/09 ),  
донело је 
 
                         З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 
1. 

 Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета Месне заједнице Штулац о 
доношењу Статута  Месне заједнице Штулац, 

бр. 10/09 од 2.7.2009.године, са седнице  од 
28.6.2009.године. 
 Како су одредбе Статута Месне 
заједнице Штулац усклађене са важећим 
законским прописима и то Законом о локалној 
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), 
Статутом општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњ.Бања'', бр. 1/09), и Одлуком о 
образовању и одређивању подручја месних за-
једница општине Врњачка Бања, то Општинско 
веће даје сагласност на Статут Месне заједнице 
Штулац, који је донет Одлуком Савета МЗ 
Штулац број 10/09 од 2.7.2009.године, са 
седнице  од 28.6.2009.године. 
 

2. 
 Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''.  
 

3. 
 Статут Месне заједнице Штулац ће се 
примењивати од дана давања ове сагласности 
односно од 20.7.2009.год. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број: 020-132/09  од 20.7.2009.год. 
      
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
      Војислав Вујић,с.р. 
_________________________________________ 
 
208. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 17. седници одржаној  
31.7.2009.год., на основу чл.20.став1.Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр5/09-пречишћен 
текст), чл.59.Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр1/09) и 
чл.33. Пословника  Општинског Већа („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“,бр.07/09 ), донело је 
                                         З  А  К  
Љ  У  Ч  А  К 
 
                                         1. 
              Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Станишинци 
о доношењу Статута месне заједнице Стани-
шинци, бр.20/09 од 25.07.2009.год.са седнице 
која је одржана 25.07.2009.год. 
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Станишинци усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“,129/07), Статутом општине Врњачка 
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Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр1/09) и Одлуком о образовању и одређивању 
подручја месних заједница општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“,бр5/09-пречишћен текст), ДАЈЕ СЕ 
сагласност на Статут Месне заједнице 
Станишинци који је донет Одлуком Савета 
месне заједнице Станишинци број бр.20/09 од 
25.07.2009.год.са седнице која је одржана 
25.07.2009.год. 
                    
                                        2. 
               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“ 
 
                                       3. 
               Статут месне заједнице Станишинци 
ће се примењивати од дана давања ове 
сагласности. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
              Број: 020-140/09 од 31.7.2009.год. 
      
              ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                           Војислав Вујић,с.р. 
_________________________________________ 
 
209. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој ванредној  седници одржаној 
дана 13.7.2009.године,  на основу члана 48. 
Закона о буџетском систему («Службени 
гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 
66/05, 101/05-др.закон, 62/06 др.закон, 63/06 – 
исправка, 85/06 и 101/06 – испр.),  члана 14. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2009.год.,(''Службени лист општине Врњачка 
Бања'' бр.28/08 и 10/09), члана 59.став 21 
Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09»), и чл. 18. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања ( «Сл.лист општине Врњачка 
Бања» бр.7/08), донело је   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08 и 
10/09) ) у оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив апропријације 
Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у укупном износу од 1.000.000,00 

динара у корист следеће апропријације у 
разделу 6. Туристичка организација, функ-
ционална класификација 410, економска класи-
фикација 424, назив позиције Специјализоване 
услуге у истом износу. 
 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се у 
циљу реализације закључка Општинског већа 
бр.400-1176/09 од 13.7.2009.године, поводом 
организовања манифестације концерта рок 
групе Ван Гог. 
  
3. О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-1176/09  од  13.7.2008.год. 

 
    ПРЕДСЕДНИК 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
       Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
210. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 16. седници одржаној дана 
20.7.2009.године,  на основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 66/05, 101/05-
др.закон, 62/06 др.закон, 63/06 – исправка, 
85/06 и 101/06 – испр.),  члана 14. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2009.год.,(''Службени лист општине Врњачка 
Бања'' бр.28/08 и 10/09), члана 59.став 21 
Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09»), и чл. 18. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања ( «Сл.лист општине Врњачка 
Бања» бр.7/08), донело је   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08 и 
10/09) ) у оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив апропријације 
Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у укупном износу од 2.000.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 6. Туристичка организација, функци-
онална класификација 410, економска класифи-
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кација 424, назив позиције Специјализоване 
услуге у истом износу. 
 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се у 
циљу реализације закључка Општинског већа 
бр.400-754/09 од 29.5.2009.године, у односу на 
усвојени План активности специјализованих 
услуга Туристичке организације, којим су 
обухваћене нове манифестације (Државно 
првенство у модерном плесу, Сајам цвећа, 
концерт гупе Филм и 2 концерта планирана за 
мај и јун 2009.г). 
 
3. О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-754/09  од  20.7.2008.год. 

      
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
        Војислав Вујић,с.р. 
________________________________________ 
 
211. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 16. седници одржаној дана 
20.7.2009.године,  на основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 66/05, 101/05-
др.закон, 62/06 др.закон, 63/06 – исправка, 
85/06 и 101/06 – испр.),  члана 14. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2009.год.,(''Службени лист општине Врњачка 
Бања'' бр.28/08 и 10/09), члана 59.став 21 
Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09»), и чл. 18. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања ( «Сл.лист општине Врњачка 
Бања» бр.7/08), донело је   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08 и 
10/09) ) у оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив апропријације 
Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства у укупном износу од 290.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1.26. Услуге локалног информисања, 

функционална класификација 830, економска 
класификација 423, назив позиције Услуге по 
уговору. 
  

2.  Средства из претходне тачке одобр-
авају се у циљу реализације закључка Општи-
нског већа бр. 400-1206/09 од 20.7.2009.године, 
који се односи на учешће у организацији 
концерта групе Забрањено пушење који се 
одржава 31.7.2009.године у Врњачкој Бањи. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-1206/09  од  20.7.2008.год. 

      
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
      Војислав Вујић,с.р. 
________________________________________ 
 
212. 
  Општинско веће општине Врњачка Бања на  
17. седници одржаној дана 31.7.2009.године,  
на основу члана 69. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр.54/09) 
члана 14. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2009.год., (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09), члана 59.став 
21 Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09»), и чл. 18. 
Пословника  Општинског већа општине 
Врњачка Бања  «Сл.лист општине Врњачка 
Бања» бр.7/08), донело 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 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08 и 
10/09), у оквиру раздела 1.17. Средства за 
финансирање пројеката, функционална класи-
фикација 400, економска класификација 49912 
назив апропријације Текућа буџетска резерва – 
пројекти, одобравају се средства у укупном 
износу од 963.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 11. Средње образо-
вање, функционална класификација 922, еконо-
мска класификација 463, назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима власти 
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у оквиру финансијских  планова  Угости-
тељско–туристичке школе  и Гиманзије, по 
50% од одобрених средстава. 

 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закључка Општинског већа бр. 400-
1183/09 од 31.7.2009.године, а у циљу обезбе-
ђења дела средстава на име реконструкције 
пода, односно комплетне замене паркета  у 
фискултурној сали УТШ и Гимназије. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: : 400-1183/09 од 31.7.2009.год. 

 
   ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
     Војислав Вујић,с.р. 
_________________________________________ 
 
213. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној  17. седници одржаној 
дана 31.7.2009.год., на основу  чл.59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр.1/09), и чл.33. Пословника 
Општинског Већа („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“,бр.7/09 ),  донело је 
 
                       З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 
 Општинско веће је упознато са 
закључком начелника Општинске управе бр.38-
5/09 од 17.3 2009.године, којим се утврђује 
просечна тржишна цена непокретности  по 
врстама по једном метру квадратном, са 
стањем на дан 31.12.2008. године у општини 
Врњачка Бања, а које ће се користити при 
утврђивању пореза на имовину пореским 
обвезницима који не воде пословне књиге за 
2009.годину. 
 Из закључка се констатује да су просе-
чне цене непокретности утврђене методом 
валоризације просечних тржишних цена које су 
се примењивале у поступку утврђивања пореза 
на имовину физичких лица за 2008.годину, 
кумулативним растом цена на мало у 2007.г. и 
2008.годину од 17,59%. 
 Општинско веће је такође упознато и са 
Препоруком Министарства финансије-Пореска 
управа бр.463-22/09-18 од 23.4.2009.године, 
која је упућена Општинској управи општине 
Врњачка Бања, да се на основу параматера 

наведених у овом акту  користе полазне 
основице за утврђивање пореза на имовину 
физичких лица у 2009.години, у већим 
износима, него што је то утврђено закључком 
из става 1. овог закључка. 
 Општинско веће даје сагласност на 
закључак  начелника Општинске управе бр.38-
5/09 од 17.3 2009.године,  којим се утврђује  
просечна тржишна цена непокретности  по 
врстама по једном метру квадратном, са 
стањем на дан 31.12.2008. године у општини 
Врњачка Бања у следећим износима: 
 
 1.Станови и стамбене зграде ................  
47.259,00 динара; 
 2.Пословни простор ............................. 
127.150,00 динара;  
 3.Зграде и просторије за одмор ..............   
31.667,00 динара; 
 4.Гараже и други грађевински објекти ..   
23.630,00 динара; 
 5.Грађевинско земљиште ....................    
10.583,00 динара.                                                                       
 
 Имајући у виду да је Одлуком о висини 
стопе пореза на имовину за 2008.г.(Сл.лист 
општине Врњачка Бања бе.10/07), законом 
прописана стопа од 0,4% умањена на 0,3%, а 
обзиром да је дата сагласност на закључак 
којим су утврђени нижи износи, од оних који 
су дати у Препоруци Пореске управе, то је 
Веће на становишту да се изврши измена 
наведене одлуке, тако што ће стопа пореза на 
имовину предвидети у максималном износу 
прописаним законом, која одлука се доноси у 
поступку и процедури предвиђеној Законом о 
финансирању локалне самоуправе.  
 Овај закључак објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број: 38-5/09 од 31.7.2009.год. 
      
      ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА                 
    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
           Војислав Вујић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
214. 
    На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08), Закључка 
Општинског већа бр.400-261/09 и члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
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(«Сл.лист општине врњачка бања бр.1/09), 
председник Општине Врњачка Бања, доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
1.800.000,00 динара у корист следећих апро-
пријација у разделу 6. Туристичка орга-
низација, функционална класификација 410, 

• економска класификација 421, назив 
позиције - Стални трошкови у износу 
од 605.000,00 дин. 

• економска класификација 423, назив 
позиције – Услуге по уговору у износу 
од 65.000,00 динара 

• економска класификација 426. назив 
позиције -  Материјал у износу од 
1.130.000,00 динара 

За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планиране 
позиције 421 – Стални трошкови, 423 – Услуге 
по уговору и 426 – Материјал. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр.400-
261/09 а по поднетом захтеву Туристичке орга-
низације бр.400-760/09 од 15.05.2009.године. за 
измирење обавеза Туристичке организације 
према добављачима из Црне Горе које су 
настале по основу пословања Дечјег одма-
ралишта у Буљарици у 2008.години. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-261/09 од 19.05.2009.год. 
      
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               Зоран Сеизовћ,.с.р. 
________________________________________ 
 
215. 
 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 

став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања, 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е   Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
250.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.23. Сталне мани-
фестације од значаја за општину, функци-
онална класификација 473, економске класифи-
кације 424, назив позиције Специјализоване 
услуге у износу од 250.000,00 дин. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 424 – 
Специјализоване услуге. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општине  Врњачка Бања бр.403-
822/09 од 02.04.2009.год. ради финансирања 
одржавања четвртог Фестивала забавне музике 
„Врњачка Бања 2009“, односно смештаја 45 
чланова тех. екипе ТВ „Пинка“. 
              
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  403-822/09 од.01.06.2009.год. 
 
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                        
            Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
216. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08), закључка 
Општинског већа бр.400-261/09, члана 56. став 
18. Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09), председник 
Општине Врњачка Бања, доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
1.000.000,00 динара у корист следећих апро-
пријација у разделу 6. Туристичка органи-
зација, функционална класификација 410, 

• економска класификација 421, назив 
позиције - Стални трошкови у износу 
од 500.000,00 дин. 

• економска класификација 425, назив 
позиције – Текуће поправке и одржа-
вање у износу од 200.000,00 динара 

• економска класификација 482. назив 
позиције -  Таксе  од 300.000,00 динара 

За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планиране 
позиције 421 – Стални трошкови, 425 – Текуће 
поправке и одржавање и 482 – Таксе. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр.400-
261/09 а по поднетом захтеву Туристичке орга-
низације бр.400-261/09 од 01.06.2009.године. за 
измирење обавеза Туристичке организације 
према добављачима из Црне Горе које су 
настале по основу пословања Дечјег 
одмаралишта у Буљарици. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-261/09 од 03.06.2009.год. 
 
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
            Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
217. 
 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања, 
доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
924.000,00 динара у корист следећих  
апропријација и то  у разделу 1.15. Спортска 
дворана, функционална класификација 443, 
економске класификације 511, назив позиције 
Зграде и грађевински објекти у износу од 
140.000,00 динара и у разделу  7.02. Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економске класификације 48191, назив 
позиције Дотације спортским и омладинским 
организацијама у износу од 784.000,00 динара. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 511-Зграде и грађевински објекти и 
позиција 48191 – Дотације спортским и 
омлад.организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закључка Општинског већа бр.9-
562/09 од 5.6.2009.године, а у вези реализације 
Европског првенства за кадеткиње у рукомету 
које ће се одржати 25.6.-5.7.2009.године у 
Врњачкој Бањи. 
 
 3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:9-562/09 од 9.06.2009.год. 
 
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                        
   Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
218. 
 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања, 
доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
25.000,00 динара у корист следеће  апропри-
јације у разделу  7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омладинским организацијама у 
износу од 25.000,00 динара. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 48191 – Дотације 
спортским и омлад.организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева ФК Врњци бр.400-984/09 од 
12.6.2009.године, а у вези одржавања мани-
фестације. 
  
 3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-984/09 од 12.06.2009.год. 
                               
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
         Зоран Сеизовић,с.р. 

                

 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања,  
доноси 

_______________________________________ 
219. 
           На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања,  
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-

бравају се средства у укупном износу од 
250.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омлад.организацијама у износу од 
250.000,00 дин. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 48191 – Дотације 
спортским и омлад.организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника број 400-916/09 од 15.06.2009.године 
Општинске управе Општине  Врњачка Бања, за 
смештај учесника Балканског првенстава у 
стоном-тенису које се одржава у Врњачкој 
Бањи. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-916/09 од 16.06.2009.год. 
                                                    
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
         Зоран Сеизовић,с,р. 
_________________________________________ 
 
220. 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
250.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омлад.организацијама у износу од 
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250.000,00 дин. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 48191 – Дотације 
спортским и омлад.организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника број 400-1010/09/09 од 17.06.2009.године 
Општинске управе Општине  Врњачка Бања, а 
по поднетом захтеву Омладинског рукометног 
клуба Врњачка Бања бр.400-1010/09 од 
17.06.2009.год.за измирење дуговања 
Омладинског рукометног клуба Врњачка Бања. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1010/09 од 17.06.2009.год. 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                   
            Зоран Сеизовић,с.р. 

         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                
  Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________________ 
 
221. 
 
 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања,  
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
1.000.000,00 динара у корист следеће  апропр-
ијације у разделу  7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омладинским организацијама у 
износу од 1.000.000,00 динара. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција позиција 

48191 – Дотације спортским и омладинским 
организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закqучка Општинског већа бр.400-
973/09 од 26.6.2009.године, а у вези реали-
зације Европског првенства у стоном тенису. 
Закључком је опредељен износ од 1.800.000,00 
динара, од чега износ од 800.000,00 динара 
обезбеђен на основу Уговора о спонзорству 
бр.110-81/09 од 1.6.2009.године и решењем 
бр.110-80/09 од 18.6.2009.године распоређен у 
разделу 7.02 Физичка култура. 
  
 3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-973/09 од 26.06.2009.год. 
 

________________________________________ 
 
222. 
 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09) председник Општине Врњачка Бања, 
доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
1.137.000,00 динара у корист следеће  апро-
пријације у разделу  7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омладинским организацијама у 
износу од 1.137.000,00 динара. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција позиција 
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48191 – Дотације спортским и омладинским 
организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закључка Општинског већа бр.400-
916/09 од 26.6.2009.године, за смештај 
учесника Балканског првенства у стоном 
тенису који се одржава у Врњачкој Бањи. 
  
 3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-916/09 од 29.06.2009.год. 
                               
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
            Зоран Сеизовић,с.р. 

                
 На основу члана 48. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 9/02 и 
86/06) и члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  члана 56. 
став 18. Статута општине Врњачка Бања 
(Службени лист општине Врњачка Бања број 
01/09), Закључка Општинског већа бр.400-
1028/09 од 26.06.2009.године председник 
Општине Врњачка Бања доноси 

_________________________________________ 
 
223. 
               На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 86/06) и члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) и  
члана 56. став 18 Статута општине Врњачка 
Бања (Службени лист општине Врњачка Бања 
број 01/09), Закључка Општинског већа бр.400-
1028/09 од 26.06.2009.године председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва одо-
бравају се средства у укупном износу од 
170.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 1.22. Црвени крст, функ-
ционална класификација 130, економске 
класификације 481, назив позиције Дотације 
невладиним организацијама у износу од 
170.000,00 дин. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 481– Дотације невладиним 
организацијама. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр.400-
1028/09 од 26.06.2009.године за организовање 
акције добровољног давања крви у износу од 

130.000,00 динара и 40.000,00 динара на име 
помоћи за лечење Вукосављевић Данијеле. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1028/09 од 01.07.2009.год. 
                                        
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
          Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
224. 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
200.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 1.26. Услуге локалног 
информисања, функционална класификација 
830, економске класификације 423, назив 
позиције Услуге по уговору у износу од 
200.000,00 дин. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 481– Услуге по уговору. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског кори-
сника Општине Врњачка Бања бр.400-921/09 од 
17.7.2009.год., као и закључка Општинског 
већа бр.400-921/09 од 26.6.2009.године за 
набавку неопходне опреме. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
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4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-806/09 од 17.07.2009.год. 
                                   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
          Зоран Сеизовић,с.р. 

    
              

 Овај закључак подлеже сагласности од 
стране Општинског већа  општине Врњачка 
Бања и објавиће се у „Службеном листу општи-
не Врњачка Бања“. 

_________________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА  
 
225. 
 
Република Србија 
ОПШТИНА ВАЊАЧКА БАЊА 
Општинска управа 
Број: 38-5/09 
17.03.2009. године 
ВРЊАЧКА БАЊА 
 
 На основу члана 6. и 60. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“, број 62/06),  члана 5. став 2. Закона и 
изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину („Сл.гласник РС“, број 5/09) и члана 
72. и 73. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 1/09),  
начелник Општинске управе, а на образложени  
предлог Одељења за локалне јавне приходе 
Општинске управе општине Врњачка Бања, 
доноси  
 
                         З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

којим се утврђује  просечна тржишна цена 
непокретности  по врстама по једном метру 
квадратном, са стањем на дан 31.12.2008. 

године у општини Врњачка Бања: 
 
 1. Станови и стамбене зграде ............  
47.259,00 динара; 
 2.Пословни простор .......................... 
127.150,00 динара;  
 3.Зграде и просторије за одмор .......   
31.667,00 динара; 
 4.Гараже и други грађевински објекти ..  
23.630,00 динара; 
 5.Грађевинско земљиште ...................    
10.583,00 динара.      

                                                                                                              
 Наведене просечне тржишне цене 
непокретности, утврђене  методом валориза-
ције просечних тржишних цена које су се 
примењивале у поступку утврђивања пореза на 
имовину физичких лица за 2008. годину 
кумулативном стопом раста цена на мало за 
2007. и 2008. годину од 17,59%, ће се користи-
ти при утврђивању пореза на имовину порес-

ким обвезницима који не воде пословне књиге 
за 2009. годину. 
 

   
                    
            НАЧЕЛНИК 
 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
  Бранислав Миковић,с.р. 
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