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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 15 – ВРЊАЧКА БАЊА – 9.11.2009. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
283. 
              Oпштинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој 23.седници одржаној дана 
2.11.2009.год., на основу члана 5.тачка 4, члана 
8. и 11. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', бр.16/97 и 42/98), 
члана 25.Одлуке о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/09), Одлуке о утврђи-
вању  мреже линија у градском и приградском 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
15/09), члана 59.Статута општине Врњачка 
Бања (“Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/09) и члана 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 РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ  КОНКУРСА ЗА 

ПОВЕРАВАЊЕ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ                         
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                                                                        који су регистровани за обављање предметне 
делатности 

                                   
Члан 1. 

          Овом Одлуком приступа се расписивању 
јавног конкурса за поверавање обављања 
комуналне делатности, превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања, као 
комуналне делатности од локалног интереса у 
Врњачкој Бањи, прописују ближи услови и 
уређује поступак спровођења јавног конкурса.  
                                                           
                                   Члан 2. 
          Јавни конкурс се расписује за поверавање 
обављања комуналне делатности, превоза 
путника у градском и приградском саобраћају 
на територији општине Врњачка Бања, као 
комуналне делатности од локалног интереса у 
Врњачкој Бањи, у свему према Одлуци о 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  
бр.13/09), Одлуци о утврђивању мреже линија 
у градском и приградском саобраћају на 

територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/09), на 
временски период од 2 године. 
 

Члан 3. 
         Цене превоза путника у градском и 
приградском саобраћају на територији општине 
Врњачка Бања  утврђују се ценовником на који 
сагласност даје  Општинско веће  и исте не 
могу да буду веће од уобичајене цене превозне 
карте путника у градском и приградском 
саобраћају у градовима у окружењу. 
        Цене превоза путника могу се мењати 
само у случају промене цена нафте и нафтних 
деривата на тржишту за више од 5%. 
 

Члан 4. 
          Право учешћа на јавнoм конкурсу за 
поверавање обављања комуналне делатности    
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања, имају домаћа и страна правна лица и 
предузетници:  

 који имају седиште односно представништво 
на територији РС, 

 који поседују решење надлежног министа-
рства Републике Србије за отпочињање и 
обављање јавног линијског превоза путника 

 чије одговорно лице у правном лицу, односно 
предузетник није кажњаван за кривично дело 
из комуналне делатности која се поверава, у 
року од 2 године пре објављивања јавног 
конкурса, као и правно лице за привредни 
преступ 

 који су ликвидни у периоду који ће бити 
ближе одређени у јавном конкурсу, а  што се 
доказује извештајем НБС. 

 да им у року од две године пре дана 
објављивања овог конкурса није изречена 
правоснажна судска или управна мера забране 
обављања делатности која је предмет овог 
конкурса, 

 који су измирили порезе и доприносе за 
текућу годину 

 који располажу потребним бројем аутобуса 
за одржавање линија укључујући и резервна 
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возила и то укупно најмање 15 возила од којих 
су најмање три возила у власништву, 

 који имају обезбеђен паркинг простор на 
територији општине Врњачка Бања за сва 
пријављена  возила са завршним бетонским 
или асфалтним слојем   

 који имају у радном односу обезбеђене 
кадрове за обављање предметне делатности са 
радним искуством од најмање две године.  
 

Члан 5. 
     Учесник конкурса дужан је да достави: 
- понуду која садржи доказе о испуњавању 
услова  са обрасцима  из конкурсне докуме-
нтације, (свака страна прилога мора бити 
оверена печатом и потписом понуђача), 
-  Елаборат о условима и начину обављања 
комуналне делатности обављања превоза 
путника у градском и приградском саобраћају 
на територији општине Врњачка Бања чији ће 
обавезан садржај ближе прецизиран конкур-
сном документацијом,  
 - изјаву о прихватању услова и модела уговора 
из конкурсне документације, 
- Доказ за озбиљност за учешће на конкурсу у 
виду уплаћеног депозиту у износу од 10.000,оо 
динара по пријављеном возилу, уплаћен на 
текући рачун бр.  840-742351843-94, с позивом 
на број 97 44-115, који се враћа свим понуђа-
чима у року од три дана од дана закључења 
уговора са изабрним превозником (депозит се 
активира када превозник повуче своју пријаву 
у току периода одлучивања по конкурсу, када 
превозник чија је пријава прихваћена не 
приступи потписивању уговора по денетој 
одлуци о избору превозника, не достави 
банкарску гаранцију за добро извршење посла 
при потписивању уговора)  
- Писмо о намерама пословне банке за 
издавање гаранције за добро извршење посла у 
износу од 100.000,00 динара по ангажованом 
возилу на раду, која мора бити неопозива, 
безусловна, без приговора, наплатива на први 
позив, важности 30 дана дуже од времена 
важности уговора. 
 

Члан 6. 
            Понуђач је у обавези да поднесе пријаву 
за  све линије које су ближе дефинисане 
Одлуком о утврђивању мреже линија у 
градском и приградском саобраћају на терито-
рији општине Врњачка Бања, у противном 
његова пријава третираће се као неисправна и 
иста неће бити узета у разматрање. 
                                   

Члан 7. 
           Општина Врњачка Бања задржава право 
да у било којој фази поступка одустане од 
спровођења поступка по расписаном јавном 

конкурсу за поверавање обављања комуналне 
делатности, превоза путника у градском и 
приградском саобраћају на територији општине 
Врњачка Бања 
 

Члан 8. 
           За спровођење јавног конкурса за 
поверавање обављања комуналне делатности, 
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања утврђује се процедура, рокови и радно 
тело и то:   
 1. јавни конкурс за поверавање обављања 
комуналне делатности, превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања расписује 
Општинско веће најкасније у року од 60 дана 
од ступања на снагу ове Одлуке, 
2. Конкурс остаје отворен  30 дана од дана 
објављивања  у дневном листу , 
3. Благовременим пријавама  сматраће се 
пријаве које су поднете поштом или лично на 
адресу: Општина Врњачка Бања, Крушевачка 
бр.17, 36210 Врњачка Бања, са назнаком 
«ПРИЈАВА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА У ПРИГРАДСКОМ И ГРАДСКОМ 
САОБРАЋАЈУ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ»-НЕ 
ОТВАРАТИ,  до 15,00 часова  по локалном 
времену, најкасније тридесетог дана од дана 
објављивања конкурса у дневном листу. На 
полеђини коверте читко написати назив и 
адресу понуђача, 
 4. Уколико је последњи дан  рока нерадни 
(субота, недеља, државни празник), пријаве ће 
се примати првог наредног дана до 15 сати, 
5.Непотпуне, неблаговремене, као и понуде у 
незатвореним ковертама неће бити разматране,  
6. Саставни део јавног огласа чини конкурсна 
документација која садржи  критерујуме за 
рангирање пријава, модел уговора и обрасце за 
доказе о испуњености услова из конкурса  за 
поверавање обављања предметне  делатности 
који се могу преузимати у року од 25 дана од 
дана објављивања конкурса  у дневном листу 
на адреси: Општина Врњачка Бања, 
Крушевачка бр. 17, 36210 Врњачка Бања, 
канцеларија бр.74 сваког радног дана у периоду 
од 8 до 14 часова, уз достављен доказ о уплати 
износа од 10.000,00 динара на име накнаде 
трошкова на текући рачун бр. 840-742351843-
94 с позивом на број 97  44-115, 
7.Јавно отварање понуда врши Комисија 
формирана од стране Општинског већа при 
расписивању конкурса, првог радног дана по 
истеку рока за достављање пријава у 12 часова, 
у великој сали зграде општине Врњачка Бања, 
ул.Крушевачка 17.,  
8.Отварању понуда без посебног позивања 
могу присуствовати овлашћени представници 
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понуђача, о чему достављају Комисији писмена 
овлашћења  пре отварања понуда, 
 9.Оцењивање, рангирање и вредновање понуда 
и утврђивање предлога за избор најповољнијег 
понуђача врши Комисија на основу критерију-
ма из конкурсне документације која чини сас-
тавни део огласа, 
10. Поступак по јавном конкурсу се сматра 
успелим  кад се пријави један понуђач са 
потпуном, благовременом и уредно подннетом 
понудом. Уколико по првом јавном конкурсу 
не буде достављена ниједна  потпуна, 
благовремена и уредно подннета понуда 
поступак оглашавања се понавља, 
 11.Скупштина општине на предлог Комисије 
доноси Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача.Најповољнији понуђач у року од 7 
дана од дана објављивања  Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача у ''Сл.листу општине 
Врњ.Бања'', приступа закључењу уговора уз 
достављање банкарске гаранције,  
 12.Јавни конкурс се објављује у дневном 
листу, у локалним средствима јавног 
информисања (Радио и ТВ Врњачка Бања), и 
web сајту општине Врњачка Бања www. 
opstinavrnjackabanja.com. 
  

Члан 9. 
         За спровођење ове Одлуке задужује се 
одељење Општинске управе надлежно за 
послове саобраћаја. 
 

Члан 10. 
        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивљња у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
               Број:344-286/09 од 2.11.2009.год. 
                                                                                            
    ПРЕДСЕДНИК 

              10. ВРЊАЧКА БАЊА – ПОДУНАВЦИ – 
БРЕКИЊА – ВУКУШИЦА – ВРАНЕШИ – 
ВРЊАЧКА БАЊА     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

        Зоран Сеизовић, с.р. 
_________________________________________ 
 
284.       
        Општинско веће општине Врњачка Бања  
на својој редовној 23. седници одржаној дана 
2.11.2009.године, на основу члана 7. и члана 14. 
Закона о превозу у друмском саобраћају 
(„Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 
и 62/06), члана 4.став 1.тачка 4.Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, 
бр.16/97 и 42/98), члана  59.Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.1/09 и 13/09), члана 24. став 1., 2 и 3. 
Одлуке о саобраћају на територији општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.13/09), и чл.33.Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.7/09)  
доноси,  
 

ОДЛУКУ 
О  УТВРЂИВАЊУ МРЕЖЕ ЛИНИЈА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 
САОБРАЋАЈУ НЕ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
              Овом одлуком утврђује се мрежа линија у 

градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања, и то на 
следећим релацијама: 

 
1. ВРЊАЧКА БАЊА – МЕТИНСКЕ ЛИВАДЕ – 

ЛИПОВА – КЛОБУК – ПАХУЉИЦА – 
РУЂИНЦИ – РАЈ – ВРЊАЧКА БАЊА 
(Кружна линија) 

2. ВРЊАЧКА БАЊА – ПОПИНА – ШТУЛАЦ 
(центар) 

3. ВРЊАЧКА БАЊА – СТАНИШИНЦИ – 
ЗАГРЖА 

4. ВРЊАЧКА БАЊА – РСАВЦИ(школа) 
5. ВРЊАЧКА БАЊА – КЛОБУК – ЛОВАЧКИ 

ДОМ – ЈЕЗЕРО „СЕЛИШТЕ“ 
6. ВРЊАЧКА БАЊА – ВРАНЕШИ – 

ВУКУШИЦА 
7. ВРЊАЧКА БАЊА – НОВО СЕЛО (Мало 

поље, Велико поље,) – РСАВЦИ – НОВО 
СЕЛО (школа) – ДУБРАВА – ВРЊАЧКА 
БАЊА 

8. ВРЊАЧКА БАЊА – ДОЊИ ГРАЧАЦ – 
ГЛАВИЦА – БРЕКИЊА – ДОМ ГРАЧАЦ 
(школа) – ПОДУНАВЦИ – ВРЊАЧКА 
БАЊА 

9. ВРЊАЧКА БАЊА – МЕТИНСКЕ ЛИВАДЕ - 
НОВО СЕЛО – ГРАЧАЦ ДОМ (школа) 

11. ВРЊАЧКА БАЊА – ПОПИНСКА РЕКА – 
ШТУЛАЦ (центар) – ВРЊЦИ (школа) – 
НОВИ МОСТ – ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Члан 2. 

              На линијама утврђеним овом одлуком, 
врши се субвенционирање превоза ученика на 
територији општине Врњачка Бања у складу са 
посебном одлуком. 

 
Члан 3. 

              Ступањем на снагу ове одлуке, 
престаје да важи Одлука о утврђивању мреже 
линија у градском и приградском саобраћају на 
територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.23/08). 
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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: 344-284/09 од 2.11.2009.године 
                                                                                                                     

                   ПРЕДСЕДНИК  
  

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                Зоран Сеизовић, с.р. 

________________________________________ 
 
 285. 

          Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 23. седници одржаној дана 
2.11.2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 
54/2009),  члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр. 28/08, 10/09 и 
13/09),  члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања (Службени лист општине Врњачка Бања 
број 01/09 и 13/09) и чл.33.Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.7/09) 
донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09 и 
13/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
209.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омладинским организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
48191– Дотације спортским и омладинским 
организацијама. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног буџетског корисника 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
бр.400-1918/09 од 28.10.2009.године због 
недостајућих средстава за реализацију 
створених обавеза приликом одржавања 
спортских манифестација и то: Европског 
првенства у рукомету за кадеткиње у износу од 

140.000,00 и 69.000,00 за измиривање обавеза 
око организације стонотениске утакмице 
између  репрезентације Србије и Мађарске. 

 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1918/09  од 2.11.2009.год. 
                        
    ПРЕДСЕДНИК   
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                     
                     Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
286. 
        Општинско веће општине Врњачка Бања 
на својој 23. седници одржаној дана 
2.11.2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 
54/2009), члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 28/08, 10/09 и 
13/09),  члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања (Службени лист општине Врњачка Бања 
број 01/09 и 13/09) и чл.33.Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.7/09) 
донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08,10/09 и 
13/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
1.283.000 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 7.02. Физичка култура, 
функционална класификација 810, економске 
класификације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омладинским организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
48191– Дотације спортским и омладинским 
организацијама 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа.400-
1905/09 од 27.10.2009.године због недостајућих 
средстава за реализацију створених обавеза 
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приликом одржавања Међународног коша-
ркашког турнира у износу од 1.283.000 динара, 
односно за реализацију Критеријума за 
расподелу средстава за развој спорта за 
2009.годину, неопходних за измиривање 
обавеза око организације ове утакмице. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-1905/09 од 2.11.2009.год. 

                        
          ПРЕДСЕДНИК   
              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                             
                   Зоран Сеизовић,с.р. 

                                     
             ПРЕДСЕДНИК   

_______________________________________ 
 
287. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 23. седници одржаној дана 
2.11.2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 
54/2009),  члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 28/08, 10/09 и 
13/09),  члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања (Службени лист општине Врњачка Бања 
број 01/09 и 13/09) и чл.33.Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.7/09) 
донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2009.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'' бр. 
28/08,10/09 и 13/09) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 360.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. Спортска 
дворана, функционална класификација 443, 
економске класификације 511, назив позиције 
Зграде и грађевински објекти. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција  Зграде и 
грађевински објекти. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа.400-

1905/09 од 27.10.2009.године због недостајућих 
средстава за реализацију одобрен од 
прекњижавања трошкова који су теретили 
спортске манифестације; Балканско првенство 
у стоном тенису и Европско рукометно 
првенство за кадеткиње, а суштински су се 
односили на опремање Спортске хале у износу 
од 360.000,00  динара.  

 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-1905/09 од 2.11.2009.год. 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                    
                  Зоран Сеизовић,с.р. 
_______________________________________ 
 
288.          

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој 23. седници одржаној дана 
2.11.2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник Р'' бр. 
54/2009 ), члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. («Службени лист 
општине Врњачка Бања» бр.28/08, 10/09 и 
13/09), Закључка Општинског већа бр. 400-
1183/09 од 2.11.2009.год.,  члана 59.ст.1. тачка 
21. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/09)  и чл. 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), 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. 28/08,10/09 и 
13/09)  оквиру раздела 1.04.Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 963.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 11. Средње 
образовање, функционална класификација 922, 
економске класификације 463, назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима власти 
у оквиру финансијских планова Угоститељско-
туристичке школе и Гимназије, по 50% од 
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одобрених средстава на конту 425-Текуће 
поправке и одржавање. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа Општине  
Врњачка Бања бр. 400-1183/09 од 2.11.2009.год. 
а у циљу обезбеђења 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 Општине 
Врњачка Бања. 
 
5. Доношењем овог решења, престаје да важи 
решење Општинског већа општине Врњачка 
бања бр.400-1183/09 од 31.07.2009.године 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:  400-1183/09 од 2.11.2009.год. 

      
                                     ПРЕДСЕДНИК  

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                          4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања.                           Зоран Сеизовић,с.р. 

 ____________________________________ 
 
289. 
           Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
4.11. 2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 
54/2009 ),  члана 14. и 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'' бр.28/08, 10/09 и 
13/09), Закључка Општинског већа бр. 400-
1960/09 од 4.11.2009.,  члана 59.ст.1. тачка 21. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/09  и 13/09), и 
чл. 33 Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/09), 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. 28/08,10/09 и 
13/09)  оквиру раздела 1.17.Средства за фина-
нсиранје пројеката, функционална класифика-
ција 110, 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 9.04. Месна заједница 
Вранеши, функционална класификација 421, 
економске класификације 495, назив апропри-
јације Издаци за нефинасијску имовину (5113 
Капитално одржавање зграда и објеката). 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа Општине  
Врњачка Бања бр. 400-1960/09 од 4.11. 
2009.године,  а у циљу обезбеђења дела сред-
става за реализацију пројекта из НИП-а чији је 
предмет „Школска фискултурна сала у 
Вранешима – Врњачка Бања“, шифра пројекта 
13800615 на основу закљученог уговора између 
Министарства омладине и спорта, Општине 
Врњачка Бања и д.о.о. за производњу промет и 
услуге „Амига“ из Краљева заведен код општи-
не под бр.110-140/08 од 17.10.2008.год., за 
извођење радова који нису обухваћени 
уговором и пројектно-техничком документа-
цијом а неопходни  за реализацију наведеног 
пројекта по мишљењу надзорног органа. 
              
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:  400-1960/09 од 4.11.2009.год. 

 
                                          ПРЕДСЕДНИК  

                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                     
                          Зоран Сеизовић,с.р. 

________________________________________ 
 
290. 

           Општинско веће општине Врњачка Бања на 
својој 23. седници одржаној дана 
2.11.2009.год., на основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 
54/2009), члана 21. Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр. 28/08, 10/09 и 
13/09),   члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка Бања 
број'' бр. 01/09 и 13/09) и чл.33.Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.7/09) 
донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О  ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
БР.400-973/09 од 26.06.2009.год. 
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1.Врши се измена Решења о употреби 
средстава текуће буџетске резерве бр.400-
973/09 од 26.06.2009.год., тако што се у тачки 
1., износ од ''1.000.000,00'', исправља у износ 
''684.000,00''. 
 
2.Исправка из предходне тачке врши се на 
основу Закључка Општинског већа бр.400-
1905/09 од 27.10.2009.год. У свему осталом 
Решење из текуће буџетске резерве бр.400-
973/09 од 26.06.2009.године,  остаје непроме-
њено.  

 
3.  О реализацији овог решења стараће се над-
лежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:400-973/о9 од 2.11.2009.год. 

                        
        ПРЕДСЕДНИК 
              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                             
      Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
291. 
 На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС''  бр. 54/2009) 
и члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2009.г. (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09 и 13/09),   
члана 56. став 18 Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општинеВрњачка Бања'' 
број 01/09 и 13/09), Председник Општине 
Врњачка Бања,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2009.г. (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'' бр. 28/08,10/09 и 
13/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
242.000,00 динара у корист следећих 
апропријација: у разделу 6. Туристичка органи-
зација, функционална класификација 410, 
економска  класификациа 423, назив позиције 
Услуге по уговору у износу од 165.500,00 дин. 
и у разделу 6. Туристичка организација, 

функционална класификација 410, економска  
класификациа 425 назив текуће поправке и 
одржавање у износу од 76.500,00 дин . За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планиране позиције 
Туристичке организације. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр.400-
1506/09 од 2.11.2009.год, као и  захтева 
директног буџетског   корисника Општинске 
управе општине Врњачка Бања бр.400-1793/09 
од 20.10.2009.године, због недостајућих 
средстава за исплату зарада пет радника 
ангажованих за рад у августу месецу у Инфо 
центру у износу од 165.500,00 и 76.500,00 дин., 
за покривање трошкова сервисирања возила 
Дациа Логан. 
 
 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:400-1506/09 од 2.11.2009.год. 
 
  ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ                          
   Зоран Сеизовић,с.р. 
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