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члана 48. Закона о буџет-
лужбени гласник РС» бр. 
а 14. став 2. Одлуке о буџе-
њачка Бања за 2008.г. 
пштине Врњачка Бања» бр. 
дседник општине Врњачка 

  Ш  Е  Њ  Е 
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врђених Одлуком о буџету 
Бања за 2008.г. («Службени 
њачка Бања» бр. 10/07 и 
раздела 1.17. Средства за 
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нкционална класификација 
ласификација 4511 назив 
убвенције јавним нефина-
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вање, функционална класи-
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нивоима власти у износу од  
 
 
 
 
назив позиције Донације и трансфери осталим 
нивоима власти у износу од  
316.000,00 динара. 
01) СО, ПО, Општинско веће и њихова радна 
тела, функционална класификација 112, 
економска класификација 425 назив позиције 
Текуће поправке и одржавање, у износу од 
3.443.000,00 динара. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске управе 
Врњачка Бања број: 400-339/08 од 07.05.08. 
год.,а у складу са Закључком Општинског већа 
број:400-339/08 од 10.04.2008.год., а односи се 
пројекте који се финансирају са следећих 
апропријација: 

- Капиталне субвенције : 
- Смањење губитка пијаће воде у износу од 
13.310.000 динара, 
- Побољшање водоснабдевања из постојећих 
капацитета у износу од 7.011.000 динара, од  
чега се износ од 3.000.000 динара односи на 
финансирање пројекта из области руралног 
развоја (цевовод за пребацивање воде од бране 
Селиште до слива Новоселске реке) сходно 
Одлуци о буџету општине Врњачка Бања за 
2008.год., 
- Уређење корита Врњачке реке у износу од 
9.834.000 динара, 

- Послови одржавања и инвестиција у 
комуналној делатности-јавна расвета:  
- Систем за даљинско управљање и контролу 
јавне расвете у износу од 2.126.000 динара, 
- Изградња инфраструктуре за прикључак на 
електро мрежу у Врњачкој улици за потребе 
организовања туристичких манифестација и 
корисника јавне површине у износу од 800.000 
динара, 
- Изградња осветљења на Црквеном брду 
према летњој позорници у износу од 360.000 
динара, 
- Изградња осветљења у Врњачком парку од 
дечијег игралишта према згради Општинског 
суда, у износу од 533.000 динара. 
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- Субвенције за уређење фасада зашти-

ћених објеката : 
- Заштита културног добра споменика културе 
''Капела Белимарковић'' у износу од 1.370.000 
динара, 

- Услуге по уговору у разделу 5): 
- Прикључак на диструибутивни гасоводни 
систем и мер.сет.ПУ ''Радост'' у износу од 
550.000 динара, 

- Донације и трансфери у разделу 10): 
- О.Ш.'' Младост'' Врњци, предлог Уговора за 
прикључак на дистрибутивну гасоводну мрежу 
у износу од 316.000 динара, 
     - Текуће поправке и одржавање у разделу 
1): 
-Проширење Библиотеке (уређење и опремање 
новог простора) у износу од 2.673.000 динара, 
     - Машине и опрема у разделу 4) 
- За опремање спрата виле ''Мишић'', набавка 
полица за књиге у износу од 770.000 динара. 
 
3. Средства која се односе на финасирање 
пројеката за  прикључак на дистрибутивни 
гасоводни систем за  УТШ  и  Дом здравља 
реализована су посебним решењима  број: 400-
339/08 од 16.04.2008.год. 
Средства која се односе на финансирање 
пројекта Изградња котларнице за Вртић, 
Гимназију и УТШ  реализована су посебним 
решењем  број: 400-339/08 од 07.05.2008.год. 
 
4.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоу-
праве. 
 
5. Ово решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-339/08  од 12.05.2008.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
61. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08), 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 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
100.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.3. Председник 
општине, Општинско веће и њихова радна 
тела, функционална класификација 112, 
економске класификације 4237 назив позиције 
Репрезентације у износу од 100.000,00 дин. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 4237– Репрезентација. 
 
 2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу предлога Одељења за финансије и 
буџет уз сагласност председника општине. 
 
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуп-
раве. 
 
4. Ово решење објавити у Сл.листу oпштине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-724/08 од  21.5.20008.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Родољуб Џамић,с.р. 

________________________________________ 
62. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08), 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 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
650.000,00 динара у корист  апропријације у 
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разделу 11. Средње образовање, функционална 
класификација 922, економске класификације  
463 назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 463– Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. 
 
 2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања, а на основу поднетог захтева 
Гимназије бр.400-721/08 од 21.5.2008.г., за 
завршетак радова на замени пода у 
учионицама. 
  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуп-
раве. 
 
4. Ово решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-721/08 од  21.5.20008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Родољуб Џамић,с.р. 
______________________________________ 
63. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08), 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 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
400.000,00 динара у корист  апропријације у 
разделу 11. Средње образовање, функционална 
класификација 922, економске класификације  
463 назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти у износу од 
400.000,00 динара. За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и 

увећати планирана позиција 463– Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. Корисник 
је Угоститељско-туристичка школа (аналити-
чки конто 42161). 
 
 2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника бр.400-739/08 Општинске управе 
општине Врњачка Бања. 
  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуп-
раве. 
 
4. Ово решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-739/08 од  22.5.20008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Родољуб Џамић,с.р. 
_______________________________________ 
64. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08), 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 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
45.000,00 динара у корист  апропријације у 
разделу 11. Средње образовање, функционална 
класификација 922, економске класификације  
463 назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти: За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 463– Донације и 
трансфери осталим нивоима власти.  
 2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања, а на основу поднетог захтева 
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УТШ бр.400-680/08 од 8.5.2008.године, за 
покривање трошкова путовања за Аустрију.  
  
 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуп-
раве. 
 
4. Ово решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-680/08 од  21.5.20008.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Родољуб Џамић,с.р. 

______________________________________ 
65. 

На основу члана 48. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник РС» 
бр. 9/02 и 87/02) и члана 21. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08), 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 2008.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07 и 
02/08) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
55.000,00 динара у корист  апропријације у 
разделу 10. Основно образовање, функцио-
нална класификација 912, економске класифи-
кације 463 назив позиције Донације и 
трансфери осталим нивоима власти: За наведе-
ни износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана апропри-
јација Донације и трансфери осталим нивоима 
власти. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине 
Врњачка Бања бр. 400-719/08 од 22.5.2008.год., 
и на основу позитивног мишље-ња Одељења за 
заштиту животне средине и локални развој 
број: 400-719/08 од 21.5.2008.год.  
 

 3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуп-
раве. 
 
4. Ово решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-719/08 од  22.5.20008.год. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

Родољуб Џамић,с.р. 
______________________________________ 
66. 

Председник општине Врњачка Бања на 
основу чл.10. Закона о јавним службама 
(„Сл.гласник РС“,бр. 42/91, 71/94, 79/2005-
др.закон, 81/2005-исп.др.закона и 83/2005-
исп.др.закона), члана 13. став 2. Одлуке о 
оснивању Установе ''Спортски центар'' 
Врњачка Бања (Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.6/07) и чл. 42. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Краљево“, 
бр.24/04), разматрајући Одлуку Управног 
одбора Установе ''Спортски центар'' Врњачка 
Бања бр.3/08 од 19.5.2008. године, донео је  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
1.Даје се сагласност на Одлуку о Привременом 
ценовнику Установе ''Спортски центар'' Врња-
чка Бања (у даљем тексту: ''Спортки центар'') 
за коришћење спортске хале, коју је донео 
Управни одбор Установе „Спортски центар“ 
Врњачка Бања, број 3/08 од 19.05.2008. године.  

 
2.Саставни део овог закључка је Одлука о 
Привременом ценовнику Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања (у даљем тексту: 
''Спортки центар'') за коришћење спортске хале 
број 3/08 од 19.05.2008. године, која се 
примењује од дана давања ове сагласности. 
 
3.Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 38-6/08  од 22. 05.2008.године 
          

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Родољуб Џамић,с.р. 

_______________________________________ 
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УСТАНОВЕ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 
 
67. 

Управни одбор Установе ''Спортски 
центар'' Врњачка Бања на 3-ој редовној 
седници, одржаној дана 19.5.2008.године, по 
разматрању предлога Ценовника за кори-
шћење спортске хале, на основу чл.7. став 1. 
алинеја 2. Одлуке о оснивању Установе 
''Спортски центар'' Врњачка Бања (Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.6/07), и чл.22. став 
1. тачка 10. Статута установе ''Спортски 
центар'' бр. 2/08 од 15.4.2008.г., донео је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ ЦЕНОВНИКУ 
УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' 
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СПОРТСКЕ ХАЛЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 
1. Овом одлуком утврђује се привремени 
Ценовник Установе ''Спортски центар'' Врња-
чка Бања (у даљем тексту: ''Спортки центар'') 
за коришћење спортске хале. 
 
2. За одржавање тренинга: 
У термину од 08,00-16,00, по цени од 3.500,00 
+ПДВ по сату 
У термину од 16,00-24,00, по цени од 4.000,00 
+ПДВ по сату 
 
3. За коришћење у сврху рекреације: 
У термину од 08,00-16,00, по цени од 4.000,00 
+ПДВ по сату 
У термину од 16,00-24,00, по цени од 5.000,00 
+ПДВ по сату 
 
4. За одигравање утакмица: 
У термину од 08,00-16,00, по цени од 10.000,00 
+ПДВ по сату, са коришћењем семафора и 
разгласа  
У термину од 08,00-16,00, по цени од 8.000,00 
+ПДВ по сату, без коришћења семафора и 
разгласа  
У термину од 16,00-24,00, по цени од 12.000,00 
+ПДВ по сату са коришћењем семафора и 
разгласа  
У термину од 16,00-24,00, по цени од 10.000,00 
+ПДВ по сату, без коришћења семафора и 
разгласа  
 
5. За коришћење мале сале за тренинг и рекре-
ацију: 

У термину од 08,00-16,00, по цени од 2.000,00 
+ПДВ по сату 
У термину од 16,00-24,00, по цени од 2.500,00 
+ПДВ по сату 
 
6. За коришћење сале за бокс мечеве: 
У термину (дан-турнир), по цени од 
25.000+ПДВ 
 
7. Утврђује се ценовник за постављање паноа и 
исписивање реклама, на следећи начин: 
Коришћење паноа по дужини терена, по цени 
од 4.000,00/м2 + ПДВ 
Коришћење паноа иза голова-кошева, по цени 
од 3.000,00/м2 + ПДВ 
Коришћење центра и рекета, по цени од 
6.000,00/м2 + ПДВ 
 
8. На утврђене цене из Привременог ценовни-
ка, може се одобрити умањење, односно осло-
бађање плаћања о чему у сваком конкретном 
случају одлучује Управни одбор ''Спортског 
центра'' уз сагласност оснивача.  

Умањење, односно ослобађање плаћа-
ња за коришћење терена спортске хале, може 
се одобрити за потребе одржавања спортских, 
културних, забавних и привредних манифе-
стација, које посебно афирмишу Врњачку 
Бању као спортску, културну и сајамско-
конгресну дестинацију. 

Умањење, односно ослобађање плаћа-
ња за постављање паноа и исписивање реклама 
може се одобрити спонзорима који имају 
одговарајуће учешће у изградњи, опремању и 
одржавању Спортске хале, по процедури из 
става 1. ове тачке. 
 
9. Организатор приредбе-корисник термина у 
целости надокнађује учињену штету унутар 
објекта, на основу сачињеног записника о 
причињеној штети од стране одговорног лица 
у објекту. 
 За веће скупове, организатор је обаве-
зан да обезбеди одговарајућу гаранцију за ште-
ту причињену у и на објекту Спортске хале. 
 
10. Овај Привремени ценовник ступа на снагу 
даном доношења, а примењиваће се од дана 
давања сагласности од стране председника 
општине. 
 
11. Овај Привремени ценовник објавиће се у 
Службеном листу општине Врњачка Бања. 
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12. На уговорене термине коришћења Спортс-
ке дворане, до доношења ове одлуке, не 
примењује се овај Ценовник. 

 
УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР'' ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 3/08 од 19.5.2008.године 

      
  ПРЕДСЕДЕНИК  
         УПРАВНОГ ОДБОРА 
        Драгомир Живковић,с.р. 
________________________________________ 
 

Џ 
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