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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА V – БРОЈ 12 – ВРЊАЧКА БАЊА – 27.08.2009. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
226. 
   Општинско веће општине Врњачка Бања, на 
својој редовној 18.седници одржаној дана 
18.8.2009.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.7/09 ), донело је 
 
                         З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. 
                Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Врњачка 
Бања  о доношењу Статута месне заједнице 
Врњачка Бања, бр.382/1 од 30.7.2009.године са 
седнице која је одржана 30.7.2009.год. 
                 
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Врњачка Бања усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС'', бр.129/07),  
Статутом општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.1/09) 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 Врњачка Бања, који је донет 
Одлуком Савета МЗ Врњачка Бања број 382/1 
од 30.7.2009.године, са седнице  од 
30.7.2009.године. 
 

2. 
               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“ 
 

3. 
               Статут месне заједнице Врњачка Бања 
ће се примењивати од дана давања ове 
сагласности. 
 

 

 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-156/09 од 18.8.2009.год. 
 
            ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                 Сеизовић Зоран,с.р. 
________________________________________ 
 
227.                   
          Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој редовној 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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.7/09 ), донело је 
 
                       З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. 
                Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Подунавци  о 
доношењу Статута месне заједнице Подунавци, 
бр.143/09 од 30.7.2009.године са седнице која је 
одржана 30.7.2009.год. 
                  
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Подунавци усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07),  
Статутом општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.1/09) и Одлуком о 
образовању и одређивању подручја месних 
заједница опш-тине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр5/09-пречишћен 
текст),  ДАЈЕ  СЕ  сагласност на Статут Месне 
заједнице Подунавци, који је донет Одлуком 
Савета МЗ Подунавци број 143/09 од 
30.7.2009.године, са седнице  од 
30.7.2009.године. 

 
2. 

               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“ 
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3. 

               Статут месне заједнице Подунавци ће 
се примењивати од дана давања ове 
сагласности. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-152/09 од 18.8.2009.год. 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
      ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                    Сеизовић Зоран,с.р.  
________________________________________ 
 
228.                  
          Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој редовној 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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.7/09 ), донело је 
 
                         З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. 
                Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Руђинци  о 
доношењу Статута месне заједнице Руђинци, 
бр.3/09 од 27.7.2009.год.са седнице која је 
одржана 27.7.2009.год. 
                  
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Руђинци усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС'', бр.129/07),  Ста-
тутом општине Врњачка 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), осим у Поглављу- Самодопринос, где је 
неопходно исправити техничке грешке, тако 
што се у чл.32.ст.1. иза речи: ''имају'', додаје 
реч: ''изборно'', а у чл.33. на крају реченице се 
додаје текст: ''из чл.32. овог Статута'', па  
Општинско веће даје условну сагласност на 
Статут Месне заједнице Руђинци, који је донет 
Одлуком Савета МЗ Руђинци број 3/09 од 
27.7.2009.године, са седнице  од 
27.7.2009.године. 

2. 
               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“. 

 
3. 

               Статут месне заједнице Руђинци ће се 
примењивати од дана давања ове сагласности. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-142/09 од 18.8.2009.год. 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                      Сеизовић Зоран,с.р. 
________________________________________ 
 
229.                   
          Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој редовној 18.седници одржаној дана 
18.8.2009.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.7/09 ), донело је 
 
                          З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. 
                Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Врњци  о 
доношењу Статута месне заједнице Врњци, 
бр.88/09 од 30.7.2009.год.са седнице која је 
одржана 30.7.2009.год. 
                  
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Врњци усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07),  
Статутом општине Врњачка 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), осим у Поглављу- Самодопринос, где је 
неопходно исправити техничке грешке, тако 
што се у чл.32.ст.1. иза речи: ''имају'', додаје 
реч: ''изборно'', а у чл.33. на крају реченице се 
додаје текст: ''из чл.32. овог Статута'', па  
Општинско веће даје условну сагласност на 
Статут Месне заједнице Врњци, који је донет 
Одлуком Савета МЗ Врњци број 88/09 од 
30.7.2009.године, са седнице  од 
30.7.2009.године. 
 

2. 
               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“ 
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3. 

               Статут месне заједнице Врњци ће се 
примењивати од дана давања ове сагласности. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-143/09 од 18.8.2009.год. 
 
           ПРЕДСЕДНИК  
   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                Сеизовић Зоран,с.р.   
________________________________________ 
 
230.                 
         Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој редовној 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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.7/09 ), донело је 
 
                           З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. 
                Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Грачац  о 
доношењу Статута месне заједнице Грачац, 
бр.106-2/09 од 21.7.2009.год.са седнице која је 
одржана 21.7.2009.год. 
                  
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Грачац усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07),  
Статутом општине Врњачка 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), осим у Поглављу- Самодопринос, где је 
неопходно исправити техничке грешке, тако 
што се у чл.32.ст.1. иза речи: ''имају'', додаје 
реч: ''изборно'', а у чл.33. на крају реченице се 
додаје текст: ''из чл.32. овог Статута'', па  
Општинско веће даје условну сагласност на 
Статут Месне заједнице Грачац, који је донет 
Одлуком Савета МЗ Грачац број 106-2/09 од 
21.7.2009.године, са седнице  од 
21.7.2009.године. 
 

2. 
               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“. 

3. 
               Статут месне заједнице Грачац ће се 
примењивати од дана давања ове сагласности. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-141/09 од 18.8.2009.год. 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

           Сеизовић Зоран,с.р.
  
_________________________________________ 
 
231.                  
          Општинско веће општине Врњачка Бања, 
на својој редовној 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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.7/09 ), донело је 
 
                       З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
 

1. 
                Општинско веће је упознато са 
Одлуком Савета месне заједнице Вранеши  о 
доношењу Статута месне заједнице Вранеши, 
бр.53-1/09 од 31.7.2009.год.са седнице која је 
одржана 27.7.2009.год. 
                  
                 Како су одредбе Статута месне 
заједнице Вранеши усклађене са важећим 
законским прописима и то: Законом о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07),  
Статутом општине Врњачка 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), осим у Поглављу- Самодопринос, где је 
неопходно исправити техничке грешке, тако 
што се у чл.32.ст.1. иза речи: ''имају'', додаје 
реч: ''изборно'', а у чл.33. на крају реченице се 
додаје текст: ''из чл.32. овог Статута'', па  
Општинско веће даје условну сагласност на 
Статут Месне заједнице Вранеши, који је донет 
Одлуком Савета МЗ Вранеши број 53-1/09 од 
31.7.2009.године, са седнице  од 
31.7.2009.године. 

2. 
               Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“. 
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3. 
               Статут месне заједнице Вранеши ће се 
примењивати од дана давања ове сагласности. 
 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 020-159/09 од 18.8.2009.год. 
 
          ПРЕДСЕДНИК  
    ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                   Сеизовић Зоран,с.р. 
_______________________________________ 
 
232. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.године, на основу члана 59. став 1. 
тачка 15. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'', бр. 01/09) и чл. 
33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'' бр.7/09), донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

Општинско веће констатује да је 
закључцима Општинског већа бр. 400-92/09 од 
10.3.2009.године и од 16.4.2009.године дата 
сагласност на одлуке Управног одбора 
Туристичке организације које се односе на 
ближе услове коришћења „Дечјег одма-
ралишта“ у Буљарици код Петровца на мору за 
2009. годину, па су у  погледу висине накнаде 
која  за пружене пансионске услуге са урачу-
натим трошковима превоза аутобусом од 
Врњачке Бање до Буљарице и натраг и урачу-
натим осигурањем, утврђени следећи износи: 
а.)  За предшколски узраст .......165,00 Евра 
б.)  За школски узраст ..............180,00 Евра 
ц.)  За средњешколски узраст . .195,00 Евра 
д)  За одрасле особе..................  199,00 Евра 

 
Општинско веће је упознато са 

захтевом Туристичке организације за умањење 
висине ове накнаде, за све категорије 
корисника, за 20%,  за период од 19.-29.августа 
2009.године. 

  
Имајући у виду да је одмаралиште, 

превасходно намењено деци школског узраста, 
а у циљу боље попуњености капацитета у 
периоду пред почетак школске године, 
Општинско веће даје условну сагласност на 
умањење ове накнаде у складу са претходним 
ставом овог закључка, уз услов да Управни 
одбор установе донесе одлуку, којом ће 
регулисати висину накнаде на напред наведен 
начин. 

 

Закључак ступа на снагу даном 
доношења  и биће објављен у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 38-11/09  од 18.8.2009. године 

 
      ПРЕДСЕДНИК  
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                    Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
233. 
   Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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), чл. 
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 финан-
сирање пројеката, функционална класифика-
ција 400, економска класификација 49912 назив 
апропријације Текућа буџетска резерва – проје-
кти, одобравају се средства у укупном износу 
од 400.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 12.02 Накнаде за социјану 
заштиту из буџета, функционална класифи-
кација 040, економска класификација 472, 
назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета.  За наведени износ умањиће се плани-
рана позиција текуће резерве и увећати плани-
рана позиција 472 – Накнаде за социјану 
заштиту из буџета. 

 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева Центра за социјални рад  бр. 
400-1317/09 од 4.8.2009.године, за реализацију 
пројекта из социјалне заштите.  
 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
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4.  Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: : 400-1317/09 од 18.8.2009.год. 

 
            ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                  Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
234.  
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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. 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.7/09), 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 и 10/09) 
у оквиру раздела 1.17., функционална класи-
фикација 400, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва- 
пројекти,  одобравају се средства у укупном 
износу од 2.700.000,00 динара у корист следеће  
апропријације у  у разделу 13.04 Капиталне 
субвенције- у делу који се односи на опремање 
јавног предузећа, функционална класификација 
410, економске класификације 4512, назив 
позиције- Капиталне субвенције јавним нефи-
нансијским организацијама. 
  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закључка Општинског већа бр. 400-
1380/09 од 18.8.2009.године, а у циљу обезбе-
ђења средстава по  захтеву ЈП ''Борјак'' за изг-
радњу пута на релацији ски стаза-Загржа КО 
Гоч, који у  основи служи као противпожарни 
пут. 
  
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
     Број: 400-1380/09 од 18.8.2009.год. 
 
   ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                  Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
235.       
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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.године, (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09), 
члана 59.ст.1. тачка 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.7/09), 
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 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 358.000,00 
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 позиција- Накнада из 
буџета за образовање. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу закључка Општинског већа бр. 400-
1396/09 од 18.8.2009.године, а у циљу доделе 
једнократне новчане помоћи и комплета шко-
лског прибора за ученике 1. разреда основних 
школа на територији општине Врњачка Бања. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 



2 Страна 6     -   Број 12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27.08.2009. године 
  

4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
   
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 Број: 400-1396/09 од 18.8.2009.год. 
 
                                 ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                  Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
236.       
     Општинско веће општине Врњачка Бања на 
својој 18. седници одржаној дана 
18.8.2009.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.године, (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09), 
члана 59.ст.1. тачка 21. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.1/09»), и чл. 18. Пословника  Општи-
нског 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 и 
10/09) ) у оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив апропријације 
Текућа буџетска резерва, одобравају се сре-
дства у укупном износу од 250.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 10.04. 
Месна заједница Вранеши, функционална 
класификација 421, економска класификација 
494, назив позиције Текући расходи.. За 
наведени износ умањиће се плани-рана 
позиција Текуће резерве и увећати плани-рана 
позиција 494- Текући расходи. 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закључка Општинског већа бр. 400-
1399/09 од 18.8.2009.године, по захтеву МЗ 
Вранеши, а у циљу реновирања и санације 2 
стана који се налазе у школском објекту ОШ 
''Бранко Радичевић'' Вранеши. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1399/09 од 18.8.2009.год. 
 
                                   ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                  Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________                 
 
237.                                                                                              
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници одржаној дана 
24.8.2009.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.године, (''Службени лист 
општине Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09), 
члана 59.ст.1. тачка 21. Статута општине 
Врњачка Бања («Сл.лист општине Врњачка 
Бања бр.1/09»), и чл. 18. Пословника  Општи-
нског 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 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 514.000,00 
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 позиција- Накнада из 
буџета за образовање. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу закључка Општинског већа бр. 400-
1396/09 од 24.8.2009.године, а у циљу доделе 
једнократне новчане помоћи и комплета 
школског прибора за ученике 1. разреда 
основних школа на територији општине 
Врњачка Бања, којим је измењен закључак овог 
органа бр.400-1396/09 од 18.8.2009.године. 
 
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово решење објавити у ''Сл.листу Општине 
Врњачка Бања''. 
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5. Доношењем овог решења, престаје да важи 
решење  Општинског већа општине Врњачка 
Бања бр. 400-1396/09 од 18.8.2009.године. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
    Број: 400-1396/09 од 24.8.2009.год. 
 
                                 ПРЕДСЕДНИК  
     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                  Сеизовић Зоран,с.р. 
_________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
238. 
      На основу члана 68. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 54/2009) 
и члана 21. Одлуке о буџету опш-тине Врњачка 
Бања за 2009.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 28/08 и 10/09) и  чл. 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 и 
10/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 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 3. Културни центар, функ-
ционална класификација 820, економске 
класификације 424, назив позиције специја-
лизоване 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 Закључка Општинског већа 
број400-1206/09 од 20.07.2009.год., а за потребе 
организације концерта Дарка Рундека.  
              
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-1206/09 од 13.08.2009.год. 

         
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
   Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
239. 
           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  чл. 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 и 
10/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класи-фикација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
100.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 1.03.Остали трошкови, 
функционална класификација 112, економске 
класификације 482, назив позиције Порези, 
обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом у износу од 100.000,00 
дин. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати планирана 
позиција 482– Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Уговора о поравнању број 400-
1348/09 од 10.08.2009.год., а у вези исплате, на 
име нематеријалне штете настале уједом пса 
луталице, Гочанин Ненаду. 
              
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-1348/09 од 18.08.2009.год. 
         
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                          
   Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
240. 
           На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 54/2009) 
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и члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2009.г. («Службени лист општине 
Врњачка Бања» бр. 28/08 и 10/09) и  чл. 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 и 
10/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
169.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 7.02. Физичка култура, функ-
ционална класификација 810, економске класи-
фикације 48191, назив позиције Дотације 
спортским и омлад.организацијама у износу од 
169.000,00 дин. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 48191– Дотације спорт-
ским и омлад.организацијама 

 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева директног буџетског 
корисника Општинске управе општине Врња-
чка Бања бр.400-1442 од 24.08.2009.године због 
недостајућих средстава за реализацију уговора 
о пословно техничкој сарадњи закљученим са 
Спортским клубом «Стреет Спортс» бр.110-
172/09 од 17.08.2009.год. 

3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1442 од 24.08.2009.год. 
 
                    ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ             
   Зоран Сеизовић,с.р. 

                                                                   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                   
   Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________________ 
 
241. 
           На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» бр. 54/2009) 
члана 14. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2009.год.,( ''Службени лист општине 
Врњачка Бања'' бр.28/08 и 10/09), члана 56.став 
18. Статута општине Врњачка Бања («Сл.лист 
општине Врњачка Бања бр.1/09»), Закљчка 

Општинског већа бр.9-383/09 од 20.07.2009., 
председник општине 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 и 
10/09) у оквиру раздела 1.04. Резерва буџета, 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив апропријације 
Текућа резерва, одобравају се средства у 
укупном износу од 91.500,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 11.2. 
Трансфери средњим школама, функционална 
класификација 922, економска класификација 
463, назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти у оквиру финан-
сијског плана Угоститељско–туристичке школе 
за два професора ментора на апропријацији 
423-Услуге по уговору у износу од 91.500,00 
динара. 

 
2.  Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључака Привременог органа бр.9-
940/08 од 03.12.2008. и 18.12.2008.године, 
Закључака Општинског већа општине Врњачка 
Бања бр.9-383/09 од 15.05.2009., 05.06.2009. и 
20.07.2009.године као и Анекса Уговора 
бр.110-102/09 од 24.08.2009.год. за обезбеђење 
средстава за реализацију пројекта 
«Омладинско предузетништво». 
 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4.  Ово Решење објавити у «Сл.листу оштине 
Врњачка Бања». 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:9-383/09  од  24.08.2009.год. 
                    

_________________________________________ 
 
242. 
           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  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 и 
10/09) 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 апро-
пријације 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 дин. 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 ФК „Врњци“, број 400-
1420/09 од 21.08.2009.год. 
             
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1420/09 од 21.08.2009.год. 
      
     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
           Зоран Сеизовић,с.р. 

          

На основу члана 9. Закона о платама у 
државним органима и јавним службама 
(''Сл.гласник РС'', бр. 34/01, 62/06 - др. закон и 
63/06 – испр. др. закон), члана 4. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих и постављених лица и запослених 
у државним органима (''Сл.гласник РС'', бр. 
44/08 – пречишћен текст), члана 41. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09), члана 41. Пословника 
Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.1/09), члана 45. 
Одлуке о Општинској управи општине 
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 4/09), Одбор за административно 
мандатна питања Скупштине општине 
Врњачка Бања, доноси следећу 

________________________________________ 
 
243. 
           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. 28/08,10/09) 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 и 
10/09) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 9.06.Месна заједница Руђинци, 
функционална класификација 421, економске 
класификације 494, назив позиције Текући 
расходи у износу од 20.000,00 дин. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 494 – 
Текући расходи. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Захтева МЗ Руђинци, број 400-
1432/09 од 24.08.2009.год., а везано за 
измирење обавеза за електричну енергију. 
             
3.  О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:  400-1432/09 од 24.08.2009.год. 
         
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
         Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
244. 

 
ОДЛУКУ О ПРВИМ 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о коефицијентима за обрачун 

и исплату плата запослених у органима 
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општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.10/09), чл. 7. алинеја 1 се 
мења и гласи: 

''- запосленом одговорном за припрему 
и извршење буџета или финансијског плана, 
вођење пословних књига и састављање 
рачуноводствених извештаја и запосленом на 
пословима интерне контроле у смислу Закона о 
буџетском систему, запосленима на пословима 
локалних јавних прихода, као и руководиоцима 
унутрашњих организационих јединица за 
финансије, буџет и локалне јавне приходе, за 
1,00.'' 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања.'' 

 
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО        
МАНДАТНА ПИТАЊА 
Број: 120-25/09 од 27.8.2009.год. 

 
    ПРЕДСЕДНИК 
          ОДБОРА 
            Саша Радисављевић,с.р. 
_____________________________________ 
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