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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ  8 – ВРЊАЧКА БАЊА –   7.7.2010. ГОДИНЕ 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
99. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 13. седници одржаној дана 1.7. 
2010.године, на основу чл.2. Уговора о 
оснивању Регионалне Агенције за просто-
рни економски развој Рашког и Моравичког 
округа, чл. 13. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'',  бр. 
129/07) и чл. 36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Службени лист општине Врњачка 
Бања'', бр.1/09 и 13/09), донела је  
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка израде Стратегије 

развоја и Плана развоја Рашког и 
Моравичког округа 

 
Члан 1. 

 Прихвата се иницијатива Скупштине 
Регионалне Агенције за просторни еконо-
мски развој Рашког и Моравичког округа за 
покретање поступка за израду: 
 
1. Стратегије развоја Рашког и Моравичког 
округа и 
2. Плана развоја Рашког и Моравичког 
округа.  
 

Члан 2. 
 Даје се сагласност да се израда план-
ских докумената наведених у чл.1. ове 
Одлуке, повери Регионалној Агенцији за 
просторни економски развој Рашког и 
Моравичког округа.  
 

Члан 3. 
 Овлашћује се председник општине 
Врњачка Бања, да у зависности од потреба 
за образовањем радних група, именује лица 
које ће испред општине Врњачка Бања  
учествовати у изради ових планских докуме-
ната. 
  

 
Члан 4.  

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се  у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-521/10 од 1.7.2010.године 
      
   ПРЕДСЕДНИК  
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
100. 
 Скупштина општине Врњачка Бања 
на 13.седници одржаној 1.7.2010.године, на 
основу чл.4., а у вези са чл.8. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл.гласник 
РС'',бр.16/97 и 42/98), чл. 30., а у вези чл.25. 
и 29.Одлуке о саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'' бр. 13/09), по разматрању 
предлога Комисије о спроведеном поступку 
поверавања превоза путника у градском и 
приградском саобраћају на територији 
општине Врњачка Бања, као комуналне 
делатности од локалног интереса, и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  
 

О Д Л У К У 
о поверавању обављања комуналне 

делатности  превоза путника у градском и 
приградском саобраћају 

 
Члан 1. 

 Прихвата се извештај Комисије 
образоване решењем Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр. 020-2/10 од 
20.1.2010.године, за спровођење поступка 
избора најповољнијег понуђача за повера-
вање обављања комуналне делатности од 
локалног интереса, на организовању послова  
превоза путника у градском и приградском 
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саобраћају на подручју општине Врњачка 
Бања, са састанка одржаног дана 
7.5.2010.године и дана 13.5.2010.године, по 
поновљеном  јавном конкурсу број 344-
99/10 од 22.3.2010.године, а који је објављен 
у дневном листу ''Данас'' од 
31.3.2010.године. 
 

Члан 2. 
За најповољнијег понуђача за 

обављање послова из чл.1. ове Одлуке, бира 
се предузеће  ''Аутопревоз Чачак'' ад из 
Чачка.  

 
Члан 3. 

 Саставни део ове Одлуке чини: 
 - Конкурсна документација,  
 - Понуда понуђача бр. 344-99/10 од 
30.4.2010.године,  
 -План реализације обављања пред-
метне комуналне делатности у Врњачкој 
Бањи,  
 - Извештај Комисије о прегледу и 
оцени понуда број 344-99/10 од 
7.5.2010.године и допуна Извештаја од 
13.5.2010.године. 

 
Члан 4. 

 Овлашћује се председник Општине 
Врњачка Бања да закључи уговор са 
најповољнијим понуђачем о поверавању 
обављања предметне комуналне делатности 
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији општине Врњачка 
Бања, на временски период од 2 године, уз 
могућност продужења.  
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 
од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број 344-99/10 од 1.7.2010.године 

 
   ПРЕДСЕДНИК  
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
    Петар Арсић,с.р. 
_____________________________________ 
 
101. 
     Скупштина општине Врњачка Бања на 13. 
седници одржаној дана 1.7.2010.године, на 
основу чл.20.став.1.тач.5 Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07),  
чл.2. и 13.Закона о комуналним дела-
тностима      (''Сл. гласник РС'', бр. 16/97 и 
42/98) и  чл. 36. Статута оштине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.1/09 и 13/09), доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ И 

ОДРЖАВАЊУ  ЈАВНЕ ЧИСТОЋЕ  
ПАРКОВА,ЗЕЛЕНИХ И                                   

РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 
                                                         

Члан 1. 
             У Одлуци о општем уређењу 
Врњачке Бање и одржавању јавне чистоће 
паркова, зелених и рекреационих површи-
на (''Сл.лист општине Краљево'', бр.12/94, 
8/95, 4/99, 15/01, 9/05 и ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр5/07, 13/09, 17/09-
др.одлука и 5/10), члан 83а.став 1. мења се 
и гласи: 
 
 ''У периоду од 1.јула до 31.августа, 
као и у току целе године: недељом и у 
дане који су  законом проглашени за држа-
вне и верске празнике забрањује се извође-
ње земљаних и грубих грађевинских радо-
ва у екстра зони Врњачке Бање, а у првој 
грађевинској зони Врњачке Бање у назна-
ченом периоду забрањује се извођење 
земљаних радова''.  
               У истом члану у ставу 3.број: 
''07,00'', мења се у број: ''09,00''. 
 

Члан 2. 
                Ова Одлука ступа на снсгу осмог 
дана од дана објављивања у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 
 
    СКУПШТНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
           Број: 350-571/10  од 1.7.2010.године          

                        
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                               Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
102. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на својој 13. седници одржаној дана 2.7. 
2010.године, која је наставак седнице од 
1.7.2010.године, на основу чл.4.став 1., 
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члана 5.и чл.6.став 2.Закона о сахрањивању 
и гробљима (''Сл.гласник СРС'', бр.20/77, 
24/85 и 6/89 и ''Сл.гласник РС'', бр.53/93, 
67/93, 48/94 и 101/05), чл.3.став 2.чл.5. и 7. 
Одлуке о сахрањивању и гробљима на 
територији општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Краљево'', бр.12/85- 
пречишћен текст 19/02  и  14/04 ) и чл.36. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'',  бр.1/09 и 13/09),  
донела је 
 

О Д Л  У К У 
о проширењу сеоског гробља у Новом Селу 

 
Члан 1. 

За проширење сеоског гробља у 
Новом Селу и сахрањивање умрлих лица на 
њему, одређује се земљиште које чини 
кп.бр.4117/1 површине 9,51 ари и 
кп.бр.4117/2 површине 18,22 ари, обе у КО 
Ново Село. 

 
Члан 2. 

Месна заједница Ново Село дужна је 
да примењује одредбе Одлуке о сахрањива-
њу и гробљима на територији општине 
Врњачка Бања приликом уређивања 
одржавања и коришћења гробља из чл.1 ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог  дана 

од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-34/10 од 2.7.2010.године 
      
  ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Светлана Јанковић-Митевски,с.р. 
______________________________________ 
 
103.  

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 13. седници, одржаној 2.7.2010.године, 
која је наставак седнице од 1.7.2010.године, 
на основу чл.36. Закона о локланој само-
управи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 45. 
Статута општине Врњачка Бања (''Службени 
лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 и 
13/09) и чл.48. Пословника Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 1/09), доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I. 

 Формира се Комисија  за израду 
нацрта Одлуке о изменама и допунама 
Статута општине Врњачка Бања и Одлуке о 
изменама и допунама Пословника Скупш-
тине општине Врњачка Бања у саставу: 
 1. Петар Арсић, председник, 
 2.Светлана Јанковић-Митевски, члан, 
 3. Родољуб Џамић, члан, 
 4. Саша Радисављевић, члан, 
 5. Драгослав Ђуровић, члан, 
 6. Љиљана Радаковић, члан, 
 7. Александар Миљаковић, члан, 
 8. Бурмаз Иван, члан и 

 9. Јован Вукомановић, члан. 
 

II. 
Задатак  Комисије је да сагледа 

решења прописана Статутом општине 
Врњачка Бања (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09) и у случају 
потребе, а имајући у виду  законска решења, 
предложи измене и допуне наведеног аката, 
а у зависности од претходног, предложи и 
измене и допуне Пословника Скупштине 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 1/09). 

 
III. 

Комисија ће обавити задатак у року 
од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
решења и предлоге аката из тачке I. овог 
решења доставити надлежном органу на 
разматрање и даљи поступак за њихово 
доношење.  

 
IV. 

Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења, а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 9-443/10 од 2.7.2010.године 

          
         ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
        Светлана Јанковић-Митевски,с.р.  
______________________________________ 
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104. 
Скупштина општине Врњачка Бања 

на 13. седници, одржаној 1.7.2010.године, на 
основу чл.2. став 1. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Установе 
Културни центар  Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 2/10) и чл.36. 
ст.1.тачка 11.Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
1/09 и 13/09), донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Статута Установе Културни 

центар Врњачка Бања 

 
I. 

 Даје се саглсност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута  Установе 
Културни центар Врњачка Бања, коју је 
донео Управни одбор ове установе на 
седници од 23.3.2010.године, под бр.01-
229/1. 
 

II. 
 Ово решење ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења,  а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњчка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 Број:020-36/10  од  1.7.2010.год. 
      
       ПРЕДСЕДНИК   
       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
     Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
105. 

Скупштина општине Врњачка Бања 
на 13. седници, одржаној 1.7.2010.године, на 
основу чл.24.став 1. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о оснивању Установе 
Народна библиотека ''Др.Душан Радић''  
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 2/10) и чл.36. став 1.тачка 11. 
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку о изменама 
и допунама Статута Народне библиотеке 

''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања 

 
I. 

 Даје се саглсност на Одлуку о 
изменама и допунама Статута  Народна 
библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка 
Бања, коју је донео Управни одбор ове 
установе на седници од 26.2.2010.године, 
под бр.01-103/10. 
 

II. 
 Ово решење ступа на снагу  наредног 
дана од дана доношења,  а објавиће се у 
''Сл.листу општине Врњчка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број:020-25/10  од  1.7.2010.год. 
      
   ПРЕДСЕДНИК   
             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Петар Арсић,с.р. 
______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 
106. 
 Председник општине Врњачка Бања 
на основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом (''Сл.гласник 
РС'', бр.16/02 и 16/05), чл.2. Одлуке о 
финансијској подршци породици породиља 
без сталног запослења (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.4/09),  Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.г. (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'',  бр.17/09), и чл.56. 
ст.1.тач.7. Статута Општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09 и 
13/09), донео је  

 
З А К ЉУ ЧА К 

о утврђивању висине финансијске 
подршке породици са децом за 

2010.годину 
 

Члан 1.  
 Овим закључком сагласно чл.2. 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом утврђује се за 2010-ту годину, 
висина новчаног износа од 200 Еура 
месечно у динарској противвредности према 
средњем курсу НБС у моменту исплате за 
четврто и свако следеће живорођено дете и 
начин исплате, која се остварује на начин и 
под условима ближе прописаним наведеном 
Одлуком. 



8 Страна 5     -   Број 8.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    7.7.2010. године 
  

Члан 2.  
 Финансијска подршка у износу од 
200 Еура месечно у динарској противвре-
дности у периоду из чл.1. овог закључка 
2010-те године, исплаћује се породици за 
четврто и свако следеће живо рођено дете са 
датумом рођења од 08.03.2009.године, па до 
навршених 15 година живота.  
 Финансијска средства обезбеђена су 
у буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину са позиције 472 наканда за 
социјалну заштиту из буџета. 

 
Члан.3.  

 На основу појединачног решења 
надлежне службе Општинске управе општи-
не Врњачка Бања за послове дечије заштите 
којим се утврђује у сваком појединачном 
случају испуњеност услова за остваривање 
овог права у периоду из чл.1. овог закључка 
на основу поднете документације, Одељење 
за финансије и буџет општине Врњачка 
Бања вршиће исплату износа из чл.1. овог 
закључка.  
 

Члан 4.  
 Овај закључак ступа на снагу наре-
дног дана од дана  доношења, а примењи-
ваће се од 1.1.2010.год.-31.12.2010.године, а 
објављује се у „Сл.листу општине Врњачка 
Бања.“  
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-916/10 од 25.6.2010.године.  
      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
      Зоран Сеизовић, с.р.  
______________________________________ 
 
107.  
 Председник општине Врњачка Бања 
на основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом (''Сл. гласник 
РС'', бр.16/02 и 16/05), чл.2. Одлуке о 
финансијској подршци породици породиља 
без сталног запослења (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'',  бр.4/09), Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  
бр.17/09), и чл.56. ст.1.тач.7. Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.1/09 и 13/09), донео је  

 
 

З А К ЉУ ЧА К  
о утврђивању висине финансијске 

подршке породици породиља без сталног 
запослења за 2010.г.  

 
Члан 1.  

 Овим закључком сагласно чл.2. 
Одлуке о финансијској подршци породици 
породиља без сталног запослења утврђује се 
за 2010-ту годину, висина новчаног износа 
од 2.000,00 динара месечно, на име 
финансијске подршке породици породиља 
без сталног запослења, на начин и по 
поступку који је ближе прописан наведеном 
Одлуком.  
 

Члан 2 .  
 Право на финансијску помоћ у 
назначеном периоду и у назначеном износу 
од 2.000,00 динара месечно оствариваће 
породица породиља без сталног запослења 
са територије општине Врњачка Бања, и то у 
периоду који је Законом прописан за 
породиљско одсуство и одсуство са рада 
због неге детета. 
 Финансијска средства обезбеђена су 
у буџету општине Врњачка Бања за 
2010.годину са позиције 472 наканда за 
социјалну заштиту из буџета. 
 Исплата  финансијској подршке 
породици породиља без сталног запослења 
вршиће се за породиље која отпочну са 
коришћењем породиљског одсуства почев 
од 1.4.2009.године. 
 

Члан.3.  
  На основу појединачног решења 
надлежне службе Општинске управе општи-
не Врњачка Бања за послове дечије заштите 
којим се утврђује у сваком појединачном 
случају испуњеност услова за остваривање 
овог права у периоду из чл.1. овог закључка 
на основу поднете документације, Одељење 
за финансије и буџет општине Врњачка 
Бања вршиће исплату износа из чл.1. овог 
закључка .  
 

Члан 4.  
 Овај закључак ступа на снагу наре-
дног дана од дана  доношења, а примењи-
ваће се од 1.1.2010.год.-31.12.2010.године, а 
објављује се у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања.''  
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 400-917/10 од 25.6.2010.године.  

      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
      Зоран Сеизовић, с.р.  
______________________________________ 
 
108. 
   На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'', бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 30.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.15. Накнаде за социјалну заштиту и помоћ 
у решавању стамбених проблема, функцио-
нална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног бу-
џетског корисника Општинске управе Опш-
тине Врњачка Бања, а по поднетом захтеву 
Одељења за заштиту животне средине и 
локални развој  бр.400-895/10 од 22.06.2010. 
године на име недостајућих средстава на 
име исплате једнократне новчане помоћи за 
Белоици Томиславу из Врњачке Бање ради 
превазилажења тешке материјалне ситуаци-
је. 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   

 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-895/10 од 22.06.2010.године 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић, с.р. 
______________________________________ 
 
109.            
       На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину  
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска класи-
фикација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 15.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.15. Накнаде за социјалну заштиту и помоћ 
у решавању стамбених проблема, функци-
онална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позициј 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по поднетом 
захтеву  Дебељак Василија бр.400-782/10 од 
27.05.2010. године на име недостајућих 
средстава на име исплате једнократне новча-
не помоћи неопходне за лечење и хитну 
операцију заказану за 06.06.2010.године. 
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3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-782/10 од 31.05.2010.године 
 
                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                    
   Зоран Сеизовић,с.р. 

                                 4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 

______________________________________ 
 
110.                
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.године (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 5.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. 
Накнада за социјалну заштиту и помоћ у 
решавању стамбених проблема, функцио-
нална класификација 090, економске класи-
фикације 472, назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Одељња за заштиту животне 
средине и локални развој бр.400-807/10 од 
09.06.2010.године на име недостајућих 

средстава на име исплате једнократне 
новчане помоћи за Јовковић Драгану из 
Врњачке Бање ради превазилажења тешке 
материјалне ситуације и покривања 
трошкова лечења. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-852/10 од 10.06.2010.године 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                      
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
111.                
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.године (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функцио-
нална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 176.800,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
10.02. Tрансфери основним школама, функ-
ционална класификација 912, економске 
класификације 463, назив позиције Донације 
и трансфери осталим нивоима власти у 
оквиру финансијског плана ОШ Младост – 
Врњци на конту 423-Услуге по уговору. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 463, назив позиције 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти. 
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2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева ОШ 
''Младост'' Врњци бр.400-94/10 од 
19.01.2010.године на име недостајућих 
средстава на име исплате на име накнаде за 
ангажовање две учитељице у оквиру 
експерименталног програма организовања 
продуженог боравка ученика у периоду од 
1.10. до 31.12.2009.године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-94/10 од 01.06.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 
        Зоран Сеизовић,с.р.   
______________________________________ 
 
112.  
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фун-
кционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 5.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.15. 
Накнада за социјалну заштиту и помоћ у 
решавању стамбених проблема, функцио-
нална класификација 090, економске класи-
фикације 472, назив позиције Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 

472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Одељња за заштиту животне 
средине и локални развој бр.400-852/10 од 
на име недостајућих средстава на име 
исплате једнократне новчане помоћи за 
Ралевић Ивану из Новог Села ради превази-
лажења тешке материјалне ситуације. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-852/10 од 09.06.2010.године 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       
    Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
113.   
        На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фу-
нкционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 25.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.02. Средства за рад председника општине, 
општинског већа и њихових радних тела, 
функционална класификација 112, еконо-
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мске класификације 416, назив позиције - 
Награде, бонуси и остали посебни расхди. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 416, назив позиције 
Награде, бонуси и остали посебни расходи. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по донетом 
закључку Општинског већа општине 
Врњачка Бања бр.400-837/10, на име недо-
стајућих средстава за исплату 50% трошкова 
студијског путовања у Немачку. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Бр.400-837/10 од 10.06.2010.године 

                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ     
         Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
  
114.            
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фу-
нкционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 20.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.15. Накнаде за социјалну заштиту и помоћ 

у решавању стамбених проблема, функ-
ционална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по поднетом 
захтеву Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој  бр.400-898/10 од 
23.06.2010.године на име недостајућих сред-
става на име исплате једнократне новчане 
помоћи  Вешовић Љиљани за лечење боле-
сног сина Вешовић Миодрага из 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. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-898/10 од 23.06.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 
                      Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
115.                
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фу-
нкционална класификација 110, економска 
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класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 20.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.15. Накнаде за социјалну заштиту и помоћ 
у решавању стамбених проблема, функци-
онална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 
472, назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по поднетом 
захтеву Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој  бр.400-943/10 од 
30.06.2010.године на име недостајућих сре-
дстава на име исплате једнократне новчане 
помоћи  Чеперковић Наташи за потребе пре-
вазилажења тешке материјалне и финанси-
јске ситуације из 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. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-943/10 од 30.06.2010.године 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ               
       Зоран Сеизовић,с.р. 

                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

_____________________________________ 
 
116.  
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'', бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.г. 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фу-
нкционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 25.960,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.15. Накнаде за социјалну заштиту и помоћ 
у решавању стамбених проблема, функ-
ционална класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета. За наведени 
износ умањиће се планирана позициа текуће 
резерве и увећати планирана позиција 472, 
назив позиције Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по поднетом 
захтеву Петровић Иване  бр.400-760/10 од 
24.05.2010. године на име недостајућих 
средстава на име исплате једнократне новча-
не помоћи за  набавку лекова и покривања 
трошкова лечења. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 

Бр.400-760/10 од 25.05.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ      
              Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
117. 
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'', бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), председник 
општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, еконо-
мска класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 26.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 2. Oпштинска управа, функцио-
нална класификација 111, економске класи-
фикације 414, назив позиције Социјална 
давања запосленима. За наведени износ ума-
њиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 414, назив 
позиције Социјална давања запосленима. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по донетом Реш-
ењу Начелника Општинске управе бр.400-
885/10 од 22.06.2010. године због недо-
стајућих средстава на име исплате соли-
дарне помоћи за  Миликић Дејана ради пре-
вазилажења тешке материјалне ситуације. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-885/10 од 23.06.2010.године 
 
                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                
    Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
118.       
       На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, ек-
ономска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 1.15. Накнаде за социјалну 
заштиту и помоћ у решавању стамбених 
проблема, функционална класификација 
090, економске класификације 472, назив 
позиције Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 472, назив позиције 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по поднетом 
захтеву Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој  бр.400-831/10 од 
04.06.2010.године на име недостајућих сре-
дстава на име исплате једнократне новчане 
помоћи за  Премовић Миљану из Врњачке 
Бање ради превазилажења тешке матери-
јалне ситуације. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-831/10 од 04.06.2010.године 
                   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
119.                
      На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
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Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фу-
нкционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 30.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 
1.03. Остали трошкови, функционална клас-
ификација 112, економске класификације 
482, назив позиције Порези, обавезне таксе 
и казне наметнуте од једног нивоа власти 
другом. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција 482, назив 
позиције Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом.. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.400-889/10 од 
01.07.2010.године, а по достављеном 
уговору о поравнању којим се Општина 
обавезала да Рсовац Стојану на име исплате 
нематеријалне штете настале уједом пса 
луталице исплати износ од 30.000 динара.  
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-889/10 од 01.07.2010.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                
                                  Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
 
 

120.       
         На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009), 
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2010.годину (''Сл.лист Општине 
Врњачка Бања'',  бр.17/09), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09), 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 2010.годину 
(''Службени лист општине Врњачка Бања'', 
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., фу-
нкционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 46.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 2. 
Општинска управа, функционална класифи-
кација 111, економске класификације 414, 
назив позиције – Социјална давања запо-
сленима. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећа-
ти планирана позиција 414, назив позиције 
Социјална давања запосленима. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања, а по донетом Ре-
шењу начелника Општинске управе бр.400-
910/10 од 25.06.2010.године, на име исплате 
једнократне новчане помоћи раднику Сими-
џић Сузани због смрти оца. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе.   
 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-910/10 од 25.06.2010.године 
 
                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 
   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
121. 
    Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 39.редовној седници одржаној дана 
30.06.2010. године, на основу чл. 4. Одлуке 
о монтажним објектима (''Сл. лист општине  
Краљево", бр.9/04, 9/05, ''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.4/06, 1/08, 4/09 и 5/09-
пречишћен текст), чл.15. Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.2/10, 5/10 и 
7/10), и чл. 56. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр. 1/09 и 13/09), доноси: 

 
ПЛАН ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА ВРЊАЧКОГ КАРНЕВАЛА 
 

Члан 1. 
              Овим Планом се утврђују и уређују 
локације за постављање, услови, број и врс-
та монтажних објеката на Променади у Вр-
њачкој Бањи за време одржавања ''Врњачког 
карневала'' од 11.07. до 18.07.2010.године. 
              Саставни део овог Плана је графи-
чки прилог општег распореда места монта-
жних објеката за време одржавања ''Врњ-
ачког карневала'' у Врњачкој Бањи. 
 

Члан 2. 
 Утврђују се локације за постављање 
монтажних објеката за извођење програма 
Врњачког карневала и то: 
А. Главна бина – на Тргу културе 
Б. ВИП-ложа – на бини код библиотеке на 
Тргу културе – 40м2 

В. Постављање рампе на степеницама код 
Библиотеке 
Г. Бина бр. 2.- код ''Врапца''- 80м2 

 
Члан 3. 

 Утврђују се локације – распоред 
монтажних објеката за продају  пића (воде, 
сокова и пива),  понфрита, палачинки, аме-
ричких крофница, шећерне пене, бомбона на 
површини јавне намене – Променади и то: 

• Локација бр. 1., Трг културе – три 
места за продају пића, једно место за 
продају америчких крофница и једно 
место за продају палачинки 

• Локација бр. 2., прекопута Библи-
отеке ''Др Душан Радић'' – три места 
за продају пића, једно место за 
продају шећерне пене и једно место 
за продају понфрита 

• Локација бр. 3., поред павиљона – 
бивша продавница сувенира – три 
места за продају пића, једно место за 
продају шећерне пене и једно место 
за продају америчких крофница 

• Локација бр. 4., између ресторана 
''Гоч'' и Инфо центра – три места за 
продају пића, једно место за продају 
палачинки и једно место за продају 
понфрита 

• Локација бр. 5., између хотела 
''Звезда'' и хотела ''Слобода'' – два 
места 

• Локација бр. 6., испред летње баште 
ресторана ''Истра'' – два места за 
продају пића и једно место за продају 
бомбона. 

Простор за постављање монтажних 
објеката који су предмет овог Плана, може 
заузимати површину од највише 2м2. 

Место за продају из из овог Плана ближе 
су означена у графичком прилогу и могу 
имати суцобран и расклопну столицу за 
седење продавца, под условом да чини 
функционалну и естетску целину продајног 
простора. 

За продају цвећа и то у потесу од 
хотела ''Србија'' до виле ''Сан'' на пешачкој 
стази поред Врњачке реке – десет места, 
површине 9м2 по једном месту. 

За презентацију аутомобила (офици-
јално возило карневала ''Мазда'') –испред 
терасе хотела ''Звезда''. 

Саставни део овог Плана је графички 
прилог распореда места монтажних објеката 
који су предмет овог Плана за време одржа-
вања Врњачког карневала у Врњачкој Бањи. 

 
Члан 4. 

 Утврђују се локације за спонзоре 
Врњачког карневала и то: 
Инфо пулт ''Вода Врњци'' – на локацији 
испред билборда и поред хотела ''Слобода'' – 
2х3м2

Простор за осликавање лица простор преко 
пута хотела Звезда у наставку Инфо центра- 
2м2
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Штанд за презентацију ''Дунав-осигурања'' – 
испред ограде летње баште хотела ''Звезда'' – 
4х3м2

Улични забављачи  испред билборда – 4х4м2

SBB рекламно возило преко пута билборда 
5х5м2

Инфо пулт ''Орифлама'' – испред билборда 
2х3м2 и 17.07. испред улаза у башту 
ресторана ''Швајцарија'' место бр. 2. -4х4м2

Штанд ''Лореала'' – испред улаза у башту 
ресторана ''Швајцарија'' место бр. 1.  
 

Члан 5. 
 Јавне површине дају се у закуп за 
постављање монтажних објеката у периоду 
одржавања ''Врњачког карневала'' од 11.07. 
до 18.07.2010.године јавним надметањем 
које ће се одржати 6.7. текуће године по пре-
тходно спроведеном поступку јавног огла-
шавања закључно са 5.7. текуће године. 
 Јавно надметање ће се одржати ако 
истом приступи најмање један учесник за 
сваку јавну површину која се даје у закуп, и 
то лично или преко овлашћеног пуно-
моћника чија је пријава благовремена и пот-
пуна и који потпише изјаву о прихватању 
почетног износа закупнине. 
  Учесник јавног надметања je у обаве-
зи да уплати депозит у висини двоструког 
почетног износа закупнине. 
         У осталом делу поступак јавног надме-
тања се спроводи у складу са одредбама 
члана 6а – 6з Одлуке о монтажним објек-
тима (''Сл.лист општине Краљево'', бр. 9/04, 
бр.4/05, бр.9/05, ''Сл.лист општине  Врњачка 
Бања'', бр.4/06, бр.1/08,4/09и 5/09- пречи-
шћен текст). 
 

Члан 6. 
        Почетни износ, односно висина закупа 
за заузеће јавне површине утврђује се при-
ликом расписивања огласа, у складу са 
чланом 14.став 1. Плана општег распореда 
места за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',  бр.2/10, 5/10 и 7/10). 
 

Члан 7. 
 Временско важење закупа сваке 
поједине локације из овог Плана биће ближе 
регулисано уговором на основу расписаног 
јавног огласа, с,тим што надлежни орган 
општине задржава право да у сваком поједи-
начном случају уговор једнострано раскине 

и пре уговореног рока, ако се уговарач не 
придржава одредаба уговора. 
 

Члан 8. 
 Закључењем уговора са општином 
закупац не стиче и право на прикључак на 
електричну мрежу, већ се закупац јавне 
површине обавезује да прикључке монта-
жних објеката не електричну мрежу обезбе-
ди у својој режији, као и да изврши испити-
вање електро мреже. 
 

Члан 9. 
 О спровођењу овог Плана стараће се 
Одељење надлежно за инспекцијске послове  
и Одељење за планирање и изградњу 
Општинске управе Врњачка Бања. 
 Овлашћује се председник општине да 
у периоду трајања манифестације на пре-
длог одељења из претходног става може 
путем непосредне погодбе одобри локацију 
за садржаје  као што су продаја из руке и 
мање покретне монтажне објекте који су 
компатибилни простору Променаде и мани-
фестацији а који нису предвиђени овом 
планом. Одобрење се издаје по претходно 
уплаћеном  закупу површине јавне намене 
који се утвђује у складу са члана 14.став 1. 
Плана општег распореда места за постав-
љање монтажних објеката у Врњачкој Бањи 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  бр.2/10, 
5/10 и 7/10 ). 
 

Члан 8. 
 Овај План ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у ''Сл. листу општине 
Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:350-522/10 од 30. 06.2010.године 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
122. 
     Општинско веће општине Врњачка Бања 
на седници одржаној дана 7.07.2010. године, 
на основу чл. 4. Одлуке о монтажним 
објектима (''Сл. лист општине  Краљево", 
бр.9/04, 9/05, ''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.4/06, 1/08, 4/09 и 5/09-пречишћен 
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текст), чл.15. Плана општег распореда места 
за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.2/10, 5/10 и 7/10), и чл. 56. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09), доноси: 

 
                     ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАН ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА ВРЊАЧКОГ КАРНЕВАЛА 
 

Члан 1. 
              Овом  изменом и допуном Плана 
општег распорењда места монтажних 
објеката за време одржавања ''Врњачког 
карневала'' бр.350-522/10 од 
30.06.2010.године, врши се измена у чл.5 
став 2 тако да гласи: ''Учесник јавног 
надметања je у обавези да уплати депозит у 
висини  почетног износа закупнине.Уколико 
јавно надметање не успе ни после другог 
пута, места се могу издати непосредном 
погодбом по редоследу подношења пријава 
Општинској управи општине Врњачка Бања, 
по утврђеној почетној цени закупа 
површине јавне намене''. 
 

Члан 2. 
             Овај План ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у ''Сл. листу 
општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:350-522/10 од 7. 07.2010.године 
 

              ПРЕДСЕДНИК  
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

           Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
123. 
                Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 40. седници, 
одржаној дана 6.7.2010. године, на основу 
чл. 4. Одлуке о монтажним објектима 
("Сл.лист општине Краљево", бр.9/04, 
бр.4/05, бр.9/05-пречишћен текст, "Сл. лист 
општине Врњачка Бања" бр.4/06, бр.1/08, и 
4/09, 5/09-пречишћен текст,13/09 и 17/09 
др.одлука), чл. 59.Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр.1/09 и 13/09), и чл. 33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
доноси 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА  
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ  
ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ  

 
Члан 1.  

             Врши се измена и допуна Плана 
општег распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкој Бањи 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.2/10, 
5/10 и 7/10), у чл.12.тачка 9. тако што се 
текст ''М15'' замењује текстом ''М18''. 
 
                                    Члан 2 
              Саставни део ове измена и допуна 
Плана је графички прилог општег распореда 
места на делу површине јавне намене на 
територији општине Врњачка Бања, којим је 
обухваћена и измена графичког приказа 
тераса – доња Променада (Кафе Ин) урађен 
у размери 1:1000.  
 
                                   Члан 3. 
              Ова измена и допуна Плана ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања у 
''Службеном листу Општине Врњачка 
Бања''.  
   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА  

Број:350-227/10 од 6.7.2010.године  
 

   ПРЕДСЕДНИК                  
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                   Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
124. 
     По достављеној иницијативи 
Дирекције за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања бр.350-1294/10 од 
22.6.2010.године за исправку очигледне 
грешке у Измени и допуни Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи објављеном у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања'', бр.7/10, 
утврђено је да се поткрала очигледна грешка 
у чл.3. којом је вагон ресторан уписан у 
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одељку ''Постављање мањих монтажних 
објеката'' под тачком 10., што не стоји, па се 
даје  
 

ИСПРАВКА 
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ОПШТЕГ 
РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ВРЊАЧКОЈ 
БАЊИ БР. 350-227/10 ОД 2.6.2010.ГОДИНЕ 

 
 У Измени и допуни Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.7/10), поткрала 
се очигледна грешка у чл.1. и 3. па се даје 
исправка у следећем: 
 
1. Члан 1. у Измени и допуни Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.7/10), гласи: 
''Врши се измена и допуна Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи  (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.2/10 и 5/10), у 
чл.2. тако што се иза тачке 16. додаје нова 
тачка 17. која гласи: 
''17. Локација Трг културе'' 
На овој локацији предвиђа се једно место за 
постављање вагон ресторана укупне 
површине 36м2 у ознаци БР у графичком 
прилогу'', а у чл. 6.ст.2. тако што се иза 
алинеје четири, додаје нова алинеја пет која 
гласи: 
''Локација ''Србија''- једно место означено 
као КК5 у графичком прилогу''. 
 
2. У чл.3. брише се текст у тачки 10, па 
тачке: 11, 12, 13, 14 и 15 постају тачке: 10, 
11, 12, 13 и 14. 
 
3. Ова исправка објављује се у првом 
наредном броју ''Сл.листа општине Врњачка 
Бања'', а производи правно дејство од дана 
од кога производи правно дејство акт који се 
исправља. 
 
СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА 
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бр.350-544/10 од 22.6.2010.године 

 
   ШЕФ СЛУЖБЕ 
       Љиљана Благојевић, с.р. 
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