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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА V – БРОЈ 16 – ВРЊАЧКА БАЊА – 7.12.2009. ГОДИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
292.
Општинско веће општине Врњачка Бања на
24. седници одржаној 20.11.2009. године, на
основу чл.100. Закона о заштити животне
средине ("Службени гласник РС", број 135/04,
36/09, 36/09-др.закон и 72/09-др.закон), а у
вези са чл. 73. Закона о изменама и допунама
Закона
о
заштити
животне
средине
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09), чл.64. ст.1.
Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ бр.54/09), чл.20. ст.1. тачка 11.
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС
бр.129/07), чл.59. 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
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
Образује се Буџетски фонд за заштиту
и унапређење животне средине општине
Врњачка Бања, (У даљем тексту: Фонд), ради
обезбеђења материјалних и других услова за
заштиту животне средине и природних
вредности као и обезбеђење услова за одрживи
развој
општине
Врњачка
Бања,
као
евиденциони конто у оквиру главне књиге
трезора, и то као индиректни корисник
буџетских средстава.
Члан 2.
Буџетски фонд образује се у циљу
заштите и унапређење животне средине
општине Врњачка Бања, ради обезбеђења
материјалних и других услова за заштиту
животне средине и природних вредности као и
обезбеђење услова за одрживи развој општине
Врњачка Бања и остваривања циљева
пропсианаих Законом о заштити животне
средине и другим законским и подзаконским

актима, као и локалним
међународним споразумима.
Члан 3.
Буџетски фонд се
неодређено време.

прописима

и

оснива

на

Члан 4.
Буџетски фонд се финансира из:
1.апропријација обезбеђених у оквиру
буџета за текућу годину;
2.наменских прихода буџета, који су
дефинисани као наменски приходи буџетског
фонда;
3.прихода који проистичу из управљања ликвидним средствима буџетског фонда у
складу са Одлуком о буџету Општине
Врњачка Бања.
Члан 5.
Приходи Фонда остварују се из:
1.Дела накнаде за загађивање животне
средине који припадају Општини,
2.Средстава остварених на основу
накнаде за заштиту и унапређење животне
средине које утврђује Општина у складу са
Законом за заштиту животне средине,
3.Средстава остварених на основу
накнаде за загађивање животне средине у
подручју од посебног државног интереса за
заштиту животне средине, на основу акта
Владе РС у складу са Законом о заштити
животне средине који припадају Општини,
4.Средстава остварених по основу
донација, зајмова и кредита из земље и
иностранства, у складу са Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања
5.Других извора у складу са Законом о
заштити животне средине и Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања.
Члан 6.
Средства Фонда користе се на основу
утврђеног Програма коришћења средстава
Фонда (У даљем тексту: Програм), који на
предлог организационе јединице Општинске
управе надлежне за послове заштите животне
средине доноси Општинско веће.
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Општинско веће прибавља сагласност
на предлог Програма од надлежног министарства.
Извештај о коришћењу средстава
остварених по основу прихода остварених у
складу са чл.5. ове Одлуке, организациона
јединица Општинске управе надлежна за
послове заштите животне средине доставља
Министарству животне средине и просторног
планирања најкасније до 31. марта текуће
године за претходну годину, односно на захтев
надлежног министарства.
Члан 7.
Средства Фонда користе се наменски,
за финансирање акционих и санационих
планова општине Врњачка Бања, а на основу
Програма, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 8.
Фондом управља Општинска управа
Општине Врњачка Бања.
По укидању Фонда, његова праве и
обавезе преузима Општинска управа Општине
Врњачка Бања.
Функционер директног корисника из
ст.1. овог члана може пренети поједина
овлашћења на друга лица у директном
коришћењу буџетских средстава.
Члан 9.
Плаћање на терет Фонда врши се до
нивоа средстава расположивих у оквиру
апропријације Фонда, а обавезе се преузимају
у оквиру реално планираних примања Фонда.
На крају текуће године, неискоришћена средства Фонда, преносе се у
наредну годину.
Члан 10.
Стручне и административно-техничке
послове за Буџетски фонд обављаће ће
организационе јединице Општинске управе
надлежне за послове заштите животне средине
и финансије.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања'' и примењиваће се од
01.јануара 2010.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 9-993/09 од20.11.2009.г.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Сеизовић Зоран,с.р.

293.
Oпштинско веће општине Врњачка Бања
на својој редовној 24 седници одржаној дана
20.11.2009.године, на основу члана 13. став 2.
Одлуке о оснивању Установе „Спортски
центар“ Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'',бр,6/07), члана 59.ст. 1. тачка
15. Статута општине Бања'',бр,1/09 и 13/09) и
чл.33. Пословника Општинског већа општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.7/09), разматрајући Одлуке УО
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања
број 01-918/09 од 09.11.2009. године, бр. 01922/09 од 09.11.2009. године и бр.01-921/09 од
09.11.2009. донело је
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће констатује да је
закључком председника Општине Врњачка
Бања број 38-6/08 од 22.05.2008. дата
сагласност на Одлуку о Привременом
ценовнику Установе „Спортски центар“
Врњачка Бања за коришћење спортске хале,
који је донео УО ове Установе број 3/08 од
19.05.2008., док је закључком овог органа број
38-1/09 од 10.02.2009. дата сагласност на
предлог измена и допуна Одлуке о
Привременом ценовнику ове Установе коју је
донео УО под бројем 62/09 од 28.01.2009.год.
2.Општинско веће је упознато да је
Установа „Спортски центар“ сада поднела
захтев за измену и допуну Ценовника
коришћења хале “Владе Дивац“ у Врњачкој
Бањи о чему су:
-Одлуке УО ове Установе и то број 01918/09 од 09.11.2009. год., која се односи на
висину цене за рекративно коришћење овог
објекта,
-Одлука број 01-922/09 од 09.11.2009.
године, која се односи на висину накнаде за
коришћење термина од стране спортских
клубова са територије Врњачка Бања и
-Одлука број 01-921/09 од 09.11.2009.
године, која се односи на цене издавања
рекламног простора у хали, на месечном
нивоу.
3.Из извештаја Одељења за заштиту
животне средине и локални развој бр. 38-27/09
и 38-25/05 од 18.11.2002. се види да се у
односу на усвојени Ценовник, предлаже
измена у делу у коме је коришћење спортске
дворане у сврху рекреације у временском
термину од 08.00-24.00 часа дефинисано у
износу од 3.000, 00 динара плус ПДВ, по
једном сату, а да се измена предлаже на начин
што ће у износ од 3.000,00 динара бити
урачунат и ПДВ.
4.Из извештаја Одељења се такође
види да је Ценовник допуњен делом који се
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односи на коришћење термина у трајању ид 90
минута од стране спортских клубова са
територије Општине Врњачка Бања и то на
начин што је за коришћење хале одређена
цена у износу од 1200,00 дин. плус ПДВ, а за
коришћење мале сале одређена цена у износу
од 500,00 динара плус ПДВ.
5.Прихвата се предлог Одељења за заштиту
животне средине и локални развој а који се
односи на Ценовник за постављање паноа и
исписивање реклама, па се у односу на овај
захтев, а о чему је Одлука УО број 01-921/09 од
09.11.2009. предлаже да се брише тачка 7.
измена и допуна Ценовника, тако да тачка 7.
сада гласи: „Утврђује се Ценовник за издавање
рекламног простора у хали, на месечном нивоу
по ценама:
-за рекламе димензија 1,5 метара х 1
метар............5.000,00 дин. + ПДВ
-за рекламе димензија 2,5 метара х 1,5
метар.........7.500,00 дин. + ПДВ.
6.Даје се сагласност на предлог измена и
допуна Одлука о Привременом ценовнику
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања за
коришћење услуга спортске хале (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.9/08 и 2/09) који је
донео УО Установе „Спортски центар“
Врњачка Бања број 01-918/09 од 09.11.2009.
којом су утврђене цене за рекреативно
коришћење објекта хале, број 01-922/09 од
09.11.2009. којим су утврђени термини
коришћења од стране спортских клубова са
територије Општине Врњачка Бања, као и
висина накнаде за њихово коришћење, и
Одлуке број 01-921/09 од 09.11.2009. године,
која се односи на висину накнаде за издавање
рекламног простора у предметном објекту
7.Саставни део овог закључка је Предлог
измена и допуна Одлука о Привременом
ценовнику Установе „Спортски центар“
Врњачка Бања за коришћење услуга спортске
хале број 01-918/09 од 09.11.2009,, 01-922/09 од
09.11.2009. и 01-921/09 од 09.11.2009. године, а
који се примењују од дана давања ове
сагланости.
8.Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Сл.листу Општине
Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 38-27/09 од 20.11.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________

294.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на својој редовној 24. седници одржаној
дана 20.11.2009.године, на основу члана 13.
став 2. Одлуке о оснивању Установе „Спортски
центар“ Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'',бр,6/07) члана 59.ст. 1. тачка 15.
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), разматрајући Одлуку УО
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања
број 01-917/09 од 09.11.2009. године, донело је

¾
¾
¾

¾
¾

ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са
захтевом Установе „Спортски центар“
Врњачка Бања за давање сагласности на
Ценовник за коришћење ски-стазе „Крст“ на
Гочу, висину накнаде на име превоза минибусом „ФИАТ ДУКАТО“ до ски-стазе, и
радно време ски-стазе, који је донео УО
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања
број 01-917/09 од 09.11.2009.
2.Из извештаја Одељења за заштиту
животне средине и локални развој број 3826/09 од 18.11.2009. године се види да је
Одликом СО Врњачка Бања број 46-161/09 од
14.10.2009. пренето право коришћења објекта
ски-лифта „Крст“ на Гочу Установи
„Спортски центар“ Врњачка Бања, те да сви
трошкови који проистичу из његове
експлоатације, падају на терет овог
корисника.
Предметним
предлогом
Ценовника дефинисано је коришћење скистазе за одрасле, и то за:
дневно скијање у износу од 400
динара
ноћно скијање у износу од 500
динара
док су за децу до 10 година, цене
дефинисане на нижем нивоу, и то:
-дневно скијање у износу од 150
динара
-ноћно скијање у износу од 200
динара
Цена превоза мини-бусом до скистазе у једном правцу утврђена у износу од
100 динара.
док је радно време ски-стазе
утврђено:
-пре подне од 10.00-16.00,
-поподне од 17.30-21.30 часова,
при чему је УО на становишту да објекат скилифта не би требало стављати у функцију без
најмање 10 скијаша на стази.
3.Даје се сагласност на Одлуку о
Ценовнику Установе „Спортски центар“
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Врњачка Бања за коришћење услуга скистазе
на Гочу, превоз мини-бусом до ски-стазе и
радно време ски-стазе, који је донео УО
Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања
под бројем 01-917/09 од 09.11.2009.
4.Саставни део овог закључка је
Одлука о Ценовнику Установе „Спортски
центар“ Врњачка Бања за коришћење услуга
ски-стазе на Гочу, превоз мини-бусом до скистазе и радно време ски-стазе, који је донео
УО Установе „Спортски центар“ Врњачка
Бања под бројем 01-917/09 од 09.11.2009, која
се примењују од дана давања ове сагланости.
5.Препоручује се Установи „Спортски
центар“ Врњачка Бања да цену услуге
превоза мини-бусом до ски-стазе на Гочу
укључи у Ценовник услуга коришћења
путничког возила „ФИАТ ДУКАТО“ мини
бус, 2,3 ЈТД, који је усвојио УО овог
предузећа Одлуком број 01-668/09 од
17.09.2009., на коју је сагласност дата
закључком овог органа број 38-16/09 од
02.10.2009. На описани начин се обједињује
коришћење овог возила по основима из овог
Ценовника и Ценовника услуга коришћења
путничког возила „ФИАТ ДУКАТА“ на који
је сагласност дата закључком број 38-16/09 од
02.10.2009.
5.Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Сл.листу Општине
Врњачка Бања“.

12.11.2009. се види да МЗ Грачац поступила
сагласно налогу из закључка Општинског већа
број 38-19/09 од 25.09.2009. године, обзиром
да је истим наложено овој МЗ да Ценовник
усагласи, те да наведе попис механизације са
којом ће се вршити услуге утовара и превоза
ломљеног камена, као и да предложене цене
које су у ценовнику ниже у односу на цене
извршења истородних радова и услуга од
стране предузетника и власника предузећа са
територије Општине Врњачка Бања усагласи
са ценама у окружењу, а такође је предложено
процентуално умањење за радове који се
плаћају из буџета Општине.
3.Даје се сагласност на Ценовник услуга
машинског парка МЗ Грачац који је усвојио
Савет ове МЗ одлуком бр. 147-3/09 од
01.09.2009. године.
4.Саставни део овог закључка чини:
-Ценовник услуга машинског парка
МЗ Грачац који је усвојио Савет ове МЗ
одлуком број 147-3/09 01.09.2009.
5. Ценовник услуга ступа на снагу и
примењује се од дана давања ове сагласности
од стране оснивача.
6.Овај закључак објавиће се у „Службеном
листу Општине Врњачка Бања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 38-26/09 од 20.11.2009.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________
295.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на својој 24.седници одржаној дана
20.11.2009.године, на основу члана 59. и
чл.100.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
ЗАКЉУЧАК
1.Општинско веће је упознато са захтевом МЗ
Грачац којим се тражи сагласност на Одлуку о
Ценовнику услуга машинског парка МЗ
Грачац, број 147-3/09 од 01.09.2009. године.
2.Из извештаја Одељења за заштиту животне
средине и локални развој број 38-24/09 од

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 38-24/09 од 20.11.2009. године

296.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој 24. седници одржаној дана
20.11.2009.године, на основу члана 69. Закона
о буџетском систему («Службени гласник РС»
бр.54/09), члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.године, (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр.28/08, 10/09 и
13/09), Закључка Општинског већа број 4002015/09 од 20.11.2009. 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
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лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09
и 13/09) 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 181.237,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 6 Туристичка организација, функ.кл.
410, ек.кл. 423 назив позиције Услуге по
уговору. За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција ТО.

функционална класификација 110, економска
класификација 49912, назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 50.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 6. Туристичка
организација, функционална класификација
410, економске класификације 424, назив
позиције – Специјализоване услуге у нето
износу од 50.000,00 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 закључка Општинског већа бр.4002015/09
од
20.11.2009.године,
због
недостајућих средстава за ислату зарада за 6
радника ангажованих за рад у месецу августу
и септембру 2009. године у Инфо центру.

2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа
Општине Врњачка Бања бр.400-2021/09 од
20.11.2009.год., због недостајућих средстава
на име учешћа Каровић Јелене из Врњачке
Бање на светском избору за МИС ТУРИЗМА
2009. године у Куала Лумпуру у периоду од
14.12.2009 – 02.01.2010. године.

3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2015/09 од 20.11.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
297.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на својој 24. седници одржаној дана
20.11.2009.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 и
10/09), Закључка Општинског већа бр. 332109/09 од 20.11.2009.год., 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) у оквиру раздела 1.04.Резерва буџета,

3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број:400-2021/09 од 20.11.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
298.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој 24. седници одржаној дана
24.11.2009.године, на основу члана 69. Закона
о буџетском систему («Службени гласник РС»
бр.54/09), члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.године, (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр.28/08, 10/09 и
13/09), Закључка Општинског већа број 4001867/09 од 20.11.2009. 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
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лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09
и 13/09) 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 32.400,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 12.04 Кредити за ученике и студенте,
функционална класификација 090, економска
класификација 47271, назив позиције Накнада
из буџета за образовање. За наведени износ
умањиће се планирана позиција Текуће
резерве и увећати планирана позицијаНакнада из буџета за образовање.

лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09
и 13/09) 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 32.400,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 12.04 Кредити за ученике и студенте,
функционална класификација 090, економска
класификација 47271, назив позиције Накнада
из буџета за образовање. За наведени износ
умањиће се планирана позиција Текуће
резерве и увећати планирана позицијаНакнада из буџета за образовање.

2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр. 4001867/09 од 20.11.2009.године и на основу
захатева директног буџетског корисника
Општине Врњачка Бања број 400-1867/09 од
29.10.2009. године.

2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Општинског већа бр. 4001867/09 од 20.11.2009.године и на основу
захтева директног буџетског корисника
Општине Врњачка Бања број 400-1867/09 од
29.10.2009.године.

3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.

3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1191/08 од 20.11.2009.год.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1867/09од 20.11.2009.год.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________

299.

300.

Општинско веће општине Врњачка
Бања на својој 24. седници одржаној дана
24.11.2009.године, на основу члана 69. Закона
о буџетском систему («Службени гласник РС»
бр.54/09), члана 21. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2009.године, (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр.28/08, 10/09 и
13/09), Закључка Општинског већа број 4001867/09 од 20.11.2009. 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

Општинско веће општине Врњачка Бања,
на ванредној седници одржаној дана 25.11.
2009.год., на основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“ број
54/09) чл.14.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 («Сл.лист општине Врњачка Бања»,
бр.1/09, 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

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 2009.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09
и 13/09) оквиру раздела 1.17. Средства за
финансирање
пројеката,
функционална
класификација 400, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
– пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 960.000,00 динара, у корист следеће
апропријације
у разделу 6 Туристичка
организација, функционална класификација
410, економска класификација 424, назив
позиције Специјализоване услуге код ТО.
За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће буџетске резерве –
средства за финансирање пројеката и увећати
планирана
позиција
424-специјализоване
услуге.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа
Општине Врњачка Бања бр. 400-1506/09 од
25.9.2009.год. и закључка број 400-1506/09 од
25.11.2009.год., а на име предузетих
активности Туристичке организације на
медијској презентацији Врњачке Бање.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1506/09 од 20.11.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
301.
Општинско веће општине Врњачка Бања,
на редовној 24. седници одржаној дана 20.11.
2009.год., на основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“ број
54/09), чл. 17. 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. 400083/09 од 20.11.2009.год, члана 59. Статута
општине Врњачка Бања («Сл.лист општине
Врњачка Бања», бр.1/09, 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
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2009.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 28/08,10/09
и 13/09) оквиру раздела 1.17. Средства за
финансирање
пројеката,
функционална
класификација 400, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
– пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 962.270,00 динара из средства
одобреног кредитног задужења, у корист
следеће апропријације у разделу 13.04.
капиталне субвенције – у делу који се односи
на опремање јавног предузећа, функционална
класификација 410, економске класификације
4512, назив апропријације – Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским
организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа
Општине Врњачка Бања бр. 400-2083/о9 од
20.11.2009.год. а у циљу реализације пројекта
изградње дечијих терена у насељу Река у
Врњачкој Бањи.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-2083/09 од 20.11.2009.год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
302.
Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАЧАЦ
Број: 147-3/09
Дана:1.9.2009.год.
На основу члана 27. Статута Месне
заједнице Грачац, Савет Месне заједнице
Грачац
је
на
седници
одржаној
1.9.2009.године, донео је следећу
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ОДЛУКУ
о ценама услуга машинског парка
1.Месна заједница Грачац на својој
територији има каменолом, одакле сопственом
маханизацијом, утоваривачем ТГ и камионом
ФАП 13-14, врши експлатацију истог за своје
и друге потребе.
- цена утовара ломљеног камена је
170,00 дин. + ПДВ по м3 на територији ове
МЗ,
- превоз ломљеног камена је 250,00
дин. + ПДВ по м3 на територији ове МЗ,
- цена превоза и утовара ломљеног
камена ван територије ове МЗ је 500,00 дин. +
ПДВ по м3,
- утовар ломљеног камена грађанима
ове МЗ у сопствена возила је бесплатан.
2.Месна
заједница
Грачац
има
сопствену механизацију / мини багер/ којом
врши одржавање путне и друге инфраструктуре, као и услуге другим лицима.
- цена услуга мини багера другим
лицима је 2.500,00 дин./час+ ПДВ
- цена услуга мини багера грађанима
ове МЗ је 2050,00 дин./ час. + ПДВ
3.Цена услуга из тачке 1. и 2. наведене
Одлуке умањује се за 10% за радове који се
плаћају из буџета Општине.
За Месну заједницу Грачац
Подпредседник Савета МЗ
Радован Вукомановић, с.р.
_______________________________________
УСТАНОВЕ
303.
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЦЕНОВНИК ЗА СКИ СТАЗУ ''КРСТ'' НА
ГОЧУ
Цена ски паса
Дневно
Ноћно
Одрасли
500РСД
400 РСД
Деца до 10 година
150 РСД
200 РСД
НАПОМЕНА: присутност минимум 10
скијаша на стази.
Цена превоза
- Минибус
један правац

пре подне 10 – 16 часова
по подне 17,30 -21,30 часова

Број: 01-917/09
Дана: 9.11.2009.године
Установа ''Спортски центар''
Директор,

Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
304.
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ТЕРМИНА У
ХАЛИ СПОРТОВА ''ВЛАДЕ ДИВАЦ''
За одржавање тренинга
ТЕРМИН
8,00 – 16,00 часова
3.500 РСД + ПДВ
по сату
ТЕРМИН
16,00 – 24,00 часова
4.000 РСД + ПДВ
по сату
За коришћење у сврху рекреације
ТЕРМИН
8,00-24,00 часова
3.000 РСД са ПДВ-ом по сату
За одигравање утакмица
ТЕРМИН 8,00 – 16,00 час.10.000 РСД+ПДВ
Са коришћењем семафора ии разгласа
ТЕРМИН 8,00 – 16,00 час.8.000 РСД+ПДВ
Без коришћења семафора и разгласа
ТЕРМИН 16,00 – 24,00 час.12.000 РСД+ПДВ
Са коришћењем семафора и разгласа
ТЕРМИН 16,00 – 24,00 час.10.000 РСД+ПДВ
Без коришћења семафора и разгласа
За коришћење мале сале за тренинт и
рекреацију
ТЕРМИН
8,00 – 24,00 час.
1.500 РСД+ПДВ
по сату
ТЕРМИН
8,00 – 24,00 час.
200 РСД+ПДВ по сату по једном столу
За коришћење сале за бокс мечеве
ТЕРМИН дан – турнир 25.000 РСД + ПДВ
За коришћење термина спортских клубова
са територије Општине Врњ.Бања

100 РСД

РАДНО ВРЕМЕ СКИ СТАЗЕ ''КРСТ'' НА ГОЧУ

Радно време

-

Термин

ХАЛА
1200 + ПДВ

МАЛА САЛА
500 + ПДВ
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Напомена: Термин подразумева временски
период од 1 час и 30 мин.
Број: 01-922/09
Дана: 9.11.2009.године
Установа ''Спортски центар''
Директор
Андрија Боћанин,с.р.
________________________________________
305.
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ЦЕНОВНИК ИЗДАВАЊА РЕКЛАМНОГ
ПРОСТОРА У ХАЛИ ''ВЛАДЕ ДИВАЦ''
НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ
ДИМЕНЗИЈА
1,5м x 1м
2,5м x 1,5м

ЦЕНА
5000 РСД +ПДВ
7500 РСД +ПДВ

Број: 01-921/09
Дана: 9.11.2009.године
Установа ''Спортски центар''
Директор
Андрија Боћанин,с.р.
________________________________________
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Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове- главни и одговорни
уредник, Славиша Пауновић, секретар Скупштине општине Врњачка Бања, тел. 611-302, локал
126, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту општине
www.opstinavrnjackabanja.com.
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