
 Страна 1     -   Број  11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     6.07.2012. године 
  

 
 
 
 

   

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VIII – БРОЈ 11 – ВРЊАЧКА БАЊА –    6.07.2012. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
57. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 73. редовној седници одржаној 
дана 29.6.2012.године, на предлог Одељења 
за привреду, заштиту животне средине и 
друштвене делатности надлежног за 
послове саобраћаја, а на основу члана 7., 
36. и члана 44.б. Закона о превозу у 
друмском саобраћају (''Сл.гласник РС'', 
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), 
члана 5. Одлуке о ауто-такси превозу 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 
бр.11/11 и 16/11), члана 59.Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', број 13/10-пречишћен 
текст),  доноси: 
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗОМ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕТОГОДИШЊИ 
ПЛАНСКИ ПЕРИОД (од 2012.године до 

2017.године) 
  
 1. Овим Програмом се у скаду са 
Законом о превозу у друмском саобраћају 
(''Сл.гласник РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 
91/05, 62/06 и 31/11)  и Одлуком о ауто-
такси превозу (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.11/11 и 16/11) планирају потребе 
за ауто-такси превозом за петогодишњи 
плански период (од 2012.године до 
2017.године). 
 Програм се доноси у складу са 
саобраћајно-техничким условима којима се 
дефинише оптимално организовање такси 
превоза, и истим се утврђује број такси 
возила, број такси возача као и број такси 
стајалишта на територији општине 
Врњачка Бања за наведени временски 
период. 

 

 2. Имајући у виду потребе за ауто-
такси превозом на територији општине 
Врњачка Бања за петогодишњи плански 
период, а у циљу задовољења потреба 
корисника за овом врстом превоза, 
одређује се 75 такси возила за потребе 
обављања ауто-такси превоза путника и 
ствари на територији општине Врњачка 
Бања. 

 
 3. У односу на утврђени број такси 
возила која ће бити ангажована на 
територији Општине за наведени 
временски период, одређују се такси 
стајалишта на следећим локацијама: 

3.1. асфалтни коловоз приступне 
саобраћајнице према пешачком улазу 
Аутобуске станице АТП ''Морава'' а.д. 
Врњачка Бања, за подужно паркирање - 
10 такси возила; 
3.2. паркинг површина на углу Улица 
Моше Пијаде и Слатински венац (мало 
Језеро), управно паркирање - 10 такси 
возила; 
3.3. паркинг површина у Улици 
Пролетерских бригада, преко пута 
хотела ''Фонтана'' (правац од пешачког 
уласка на променаду односно од киоска 
према хотелу ''Железничар''), за управно 
паркирање - 5 такси возила; 
3.4. паркинг простор у Крушевачкој 
улици испред тржног центра ''Робна 
кућа'', за косо паркирање под углом од 
30° - 15 такси возила; 
3.5. паркинг површина на углу Улица 
Велибора Марковића и Боре 
Васиљевића (насеље Дубрава), управно 
паркирање -5  такси возила; 
3.6. паркинг површина на Железничкој 
станици ''Врњци'', управно паркирање - 
3 такси возила; 
3.7. паркинг површина у Олимпијској 
улици (уз ограду игралишта ''Рај'') 
подужно паркирање -     3 такси возила; 
3.8. паркинг површина у Врњачкој 
улици преко пута ресторана ''Снежник'' 
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(улазак на пешачку стазу), подужно 
паркирање - 2 такси возила; 
3.9. асфалтни коловоз Краљевачке 
улице код Дома здравља ''Др Никола 
Џамић'' (на делу од киоска ка уласку у 
Дом здравља) за подужно паркирање - 2 
такси возила. 

 
 4. У односу на утврђени број такси 
возила у циљу задовољења потреба 
корисника за овом врстом превоза одређује 
се број такси возача и то минимум 75 такси 
возача, односно такси превозника 
(предузетници и правна лица), а  у обавези 
су да по сваком такси возилу имају најмање 
по једног пријављеног такси возача који 
испуњава услове прописане Одлуком о 
ауто-такси превозу (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.11/11 и 16/11). 
 
 5. Лица која обављају такси превоз 
(предузетници и правна лица) дужни су да 
захтев за издавање акта којим се одобрава 
обављање делатности такси превоза 
поднесу одељењу Општинске управе 
надлежном за послове саобраћаја 
најкасније даном истека потврде о 
погодности моторног возила за обављање 
ауто-такси превоза за перетходни период.  
 
 6. Испитивање погодности моторног 
возила за такси превоз врши Комисија за 
испитивање погодности такси возила, у 
скаду са Правилником о испитивању 
погодности такси возила, на основу чега ће 
сачинити извештај (записник) са 
примедбама и запажањима о вршеном 
испитивању. На основу извештаја 
(записника) комисије, одељење Општинске 
управе надлежно за послове саобраћаја 
издаје Потврду о погодности возила за 
обављање такси превоза. 

 
 7. Издавање такси исправа и ознака 
одељење Општинске управе надлежно за 
послове саобраћаја вршиће по редоследу 
подношења захтева, с тим што се при 
издавању такси исправа и ознака предност 
даје такси превозницима (предузетницима 
и правним лицима), који су у претходном 
периоду већ обављали такси превоз. 
 
 8. Предузетник може поднети захтев 
за обављање ауто-такси превоза за више 

возила ако постоји слободно место за такси 
возило у складу са овим Програмом. 
 Уколико нема слободних места, 
формира се листа чекања и након стварања 
слободног места издаје се одобрење за 
обављање делатности.  
 

Овај Програм ступа на снагу 8-ог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања'', а 
примењује се од 01.01.2012.године. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-90/12 од 29.6.2012.године 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                                 ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 
                                       Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
58. 
             Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 73 седници, одржаној дана 
29.06.2012. године, на основу чл.4. Одлуке 
о монтажним објектима („Сл.лист општине 
Врњ.Бања“, бр.15/10 и 6/11), чл. 59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10-
пречишћен текст), и чл.33. Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр7/09), доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА 
ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ У ВРЊАЧКОЈ 
БАЊИ 

 
Члан 1. 

                 Овом Одлуком врши се 
измена и допуна Плана општег распореда 
места за постављање монтажних објеката у 
Врњ.Бањи („Сл.лист општине Врњ.Бања“, 
бр.4/11,6/11, 11/11 и 4/12), тако што се 
мења у чл.6.став 2. алинеја 4 и гласи: 

        „локација ''Србија'' – три места, 
означено као КК4, КК5 и КК6 у графичком 
прилогу, Опрема из става 1 и става 2 овог 
члана може се поставити на површини 
јавне намене тако да заузима највише 1м2, 
и ту се могу продавати само напред 
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наведени производи, не смеју имати 
натстрешнице, тенде, сунцобране, и 
додатне сталке за излагање робе“. 

 
Члан 2. 

            Врши се допуна графичког прилога 
Плана општег распореда места на делу 
површине јавне намене на територији 
општине Врњачка Бања, урађен у размери 
1:1000 на локацији Променада   испред 
школског ресторана „Истра“  од улазних 
врата објекта до „Пасажа“ предвиђа 
локација за постављање летње баште.  
 

Члан 3. 
            Саставни део  ове одлуке је измена и 
допуна графичког прилога Плана општег 
распореда места на делу површине јавне 
намене на територији општине Врњачка 
Бања, урађен у размери 1:1000 који 
Дирекција за планирање и изградњу 
општине Врњачка Бања ЈП  ажурира у 
склади са  изменама Плана из чл.1. и 2.ове 
одлуке  и доставља Општиском већу. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана достављања измена и допуна 
графичког прилога Плана из чл.3 ове 
одлуке, а објављивљује се у ''Службеном 
листу Општине Врњачка Бања'' .  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 351-71/12 од 29.06.2012.године 

 
                     ПРЕДСЕДНИК  
                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                           Зоран Сеизовић,с.р. 

____________________________________ 
 
59. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 73.редовној седници одржаној 
дана 29.06.2012. године, на основу чл. 42. 
Одлуке о монтажним објектима („Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.15/10, 6/11), 
чл. 15. и 16. Плана општег распореда места 
за постављање монтажних објеката у 
Врњачкој Бањи („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 4/11, 6/11, 11/11 и 
4/12), и чл. 59. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
бр. 13/10 – пречишћен текст) чл.33. 

Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр7/09), 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 
врста монтажних објеката на Променади у 
Врњачкој Бањи за време одржавања 
„Врњачког карневала“ од 08.07. до 
15.07.2012.године. 

Саставни део овог Плана је 
графички прилог општег распореда места 
монтажних објеката за време одржавања 
„Врњачког 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 
(12мх9м=108м2) и монтажни простор иза 
бина за пресвлачење певача (15х5м=75м2) 
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

Д. Монтажни терен за 13. 07.2012.године, 
површине 12х9м= 108м2 за одржавање 
дечије олимпијаде – на Тргу културе код 
библиотеке. 
 

Члан 3. 
 

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

• Локација бр. 1., код Луна парка код 
ресторана „Србија“ – једно место за 
продају шећерне пене; 

• Локација бр. 2., Трг културе – три 
места за продају пића, једно место 
за продају америчких крофница и 
једно место за продају палачинки; 
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• Локација бр. 3., прекопута 

Библиотеке „Др Душан Радић“ – три 
места за продају пића, једно место 
за продају шећерне пене и једно 
место за продају понфрита; 

• Локација бр. 4., 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. 5., испред билборда – 
пет места за продају сувенира и 
бижутерије; 

• Локација бр. 6., између ресторана 
„Гоч“ и Инфо центра – три места за 
продају пића, једно место за продају 
палачинки и једно место за продају 
понфрита; 

• Локација бр. 7., између хотела 
„Звезда“ и хотела „Слобода“ – два 
места за продају пића; 

• Локација бр. 8., испред летње баште 
ресторана „Истра“ – два места за 
продају пића и једно место за 
продају бомбона; 

• Локација бр. 9., испред ограде баште 
хотела „Звезда“ – два места за про-
дају лицитарских срца и бомбона; 

• Продаја маски из руке  – број места 
3. (три).  

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

Место за продају 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. 

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

 
Члан 4. 

 Утврђују се локације за спонзоре 
Врњачког карневала и то: 

1. Инфо пулт „Вода Врњци“ – на 
локацији испред билборда и 
поред хотела „Слобода“ – 2х3м2;  

2. Карневалска изложба цвећа и то 
у потесу од хотела „Србија“ до 
Виле „Сан“ на Променади уз 
дрворед – четрдесет места, 
површине 6м2 по једном месту: 

3. Простор за осликавање лица и 
ликовну радионицу испред 
хотела Звезда 2х3м2 за ПУ 
„Радост": 

4. Простор за презентацију 
активности деце са посебним 
потребама испред хотела Звезда 
2х3м2 ; 

5. Штанд за презентацију „Дунав-
осигурања“ – испред хотела 
„Парк“ – 4х5м2 и поред главне 
бине ка реци на Тргу културе – 
4х5м2; 

6. Улични забављачи „Кловновско 
ћоше“  Арса с Марса и Бађо, 
простор  испред Хотела „Звезда“ 
– 8х4м2; 

7. SBB рекламно возило са 
простором за анимацију испред 
билборда 15х8м2 

8. Инфо пулт „Бобех“ – испред 
летње баште хотела „Звезда“ 
2х3м2 ; 

9. Инфо пулт „Лореала“ – испред 
улаза у башту ресторана 
„Швајцарија“, величине 6х6м2 ; 

10. Промо пулт „Top therm“ – 
испред биоскопа величине по 
4х4м2; 

11. Пулт „АИК банка“ – испред 
хотела „Звезда“ величине 2х2м2. 

12. Локација за „Легат“ - фестивал 
забавне музике ( две локације 
3х5м2 на тргу код библиотеке и 
испред хотела „Парк“ и две 
локације за продају  3х5м2 на 
тргу код библиотеке и испред 
хотела „Парк“); 

13. Локација за „International 
Business College“ Косовска 
Митровица, простор испред рес-
торана „Швајцарија“, величине 
2х2м2 

14. Локација за „Provokant vodka“, 
простор испред ресторана 
„Швајцарија“, величине 2х2м2. 
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Члан 5. 
Јавне површине дају се у закуп за 

постављање монтажних објеката у периоду 
одржавања „Врњачког карневала“ од 08.07. 
до 15.07.2012.године јавним надметањем 
или прикупљањем понуде према чл. 5., 6., 
7., 8., 9., 10., 11., 12. и 13., Одлуке о 
монтажним објектима („Сл. лист општине  
Врњачка Бања'', бр.15/10 и 6/11). 

Површине јавне намене које су овим 
Планом предвиђене за продају пића у чл. 3. 
став. 1. на локацијама број 2, 3, 4, 6, 7 и 8 
дају се у закуп Установи „ Туристичка 
организација Врњачка Бања“ уз обавезу да 
за коришћење истих спроведе поступак 
јавног надметања, а средства остварена по 
том основу користи за потребе 
организације Врњачког карневала.  

 
Члан 6. 

Почетни износ, односно висина 
закупа за заузеће јавне површине за 
постављање монтажних објеката  и опреме, 
који се дају у закуп путем непосредне 
погодбе, утврђује се приликом 
расписивања огласа, на предлог Комисије 
Општинског већа за одређивање почетног 
износа закупа. 
 

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 појединачном 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 
монтажних објеката не електричну мрежу 
обезбеди у својој режији, као и да изврши 
испитивање 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. 
 

Члан 8. 
 Овај План ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Сл. листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 350-129/12 од 29. 06.2012.године 
 

                     ПРЕДСЕДНИК  
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                   Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 

 
60. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на редовној 73. седници одржаној 
дана 29.6.2012.године, на основу чл.14. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2012.годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.16/11), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09), донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА Број: 
110- 10/12  од  27.3.2012. године 

 
              1. Врши се измена Решења о 
коришћењу средстава буџета за 
финансирање пројеката број 110- 10/12  од  
27.3.2012. године Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.4/12) у тачки 1.тако да 
гласи: 
             '' 1. ОДОБРАВА се коришћење 
срестава из буџета општине Врњачка Бања 
за 2012.годину, раздео 1.16.Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, економска класифи-
кација 500 – назив позиције Издаци за 
нефинансијску имовину у износу од 
3.016.126 динара, за финансирање учешћа 
Општине  у реализацији пројекта НИП-а 
Изградња фискултурне сале у ОШ 



 Страна 6     -   Број  11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     6.07.2012. године 
  

„Младост“ у Врњцима у складу са 
уговором бр.110-10/12 од 28.02.2012.год. 
закљученим између Општине Врњачка 
Бања  и Групе извођача – Ратко Митровић 
Construction доо Чачак и Предузећа за 
инжењеринг и промет „Интерклима“ д.о.о. 
Врњачка Бања.“   
                У осталом делу Решење о 
коришћењу средстава буџета за финанси-
рање пројеката број 110- 10/12  од  
27.3.2012. године Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.4/12) остаје 
непромењено. 
               2. У складу са овим решењем 
извршиће се измена уговора бр. 110-10/12 
од 28.02.2012.године. 
               3. Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

                Број: 110- 10/12  од  29.6.2012. године  
   

  ПРЕДСЕДНИК                  
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

  

            4. Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања“. 

           Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
61.  

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на редовној 73. седници одржаној 
дана 29.6.2012.године, на основу чл.14. 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2012.годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.16/11), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10- пречишћен текст), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09), донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

 
              1. ОДОБРАВА се коришћење 
срестава из буџета општине Врњачка Бања 
за 2012.год.раздео 1.16.Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 400, економска класифи-
кација 500 – назив позиције Издаци за 
нефинансијску имовину у износу од 

508.763,80 динара, за измиривање дела 
уговорних обавеза за учешћа Општине у 
финансирању  реализације пројекта НИП-а 
Изградња фискултурне сале у ОШ 
„Младост“ у Врњцима у складу са 
уговором бр.110-220/10 од 28.02.2011.год. 
закљученим између Општине Врњачка 
Бања  и Групе извођача – Ратко Митровић 
Construction доо Чачак и Предузећа за 
инжењеринг и промет „Интерклима“ д.о.о. 
Врњачка Бања.   
                 
             2. Реализација пројекта евидентира 
се на апропријацији из тачке 1.овог Решења 
а пренос средстава се врши по основу 
уговора из тачке 1.овог Решења .  
 
             3. О реализацији овог решења стара 
се  одељење Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежно за послове 
финансија  
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
          Број: 110- 220/10  од  29.6.2012. године 

      
  ПРЕДСЕДНИК                  
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

           Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
  
62. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници одржаној 
дана 6.7.2012. године, а на основу члана 38. 
Закона о удружењима (“Сл.гласник РС” 
број 51/09 и 99/2011-др.закони), Уредбе о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за 
финансирање програма од јавног интереса 
која реализују удружења ("Сл. гласник РС", 
бр. 8/2012), члана 20. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07), 
чл. 13. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2012. годину („Сл. лист општине 
Врњачка Бања, бр. 16/11), члана 59. став 1. 
тачка 2. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 
13./10-пречишћен текст) и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа 
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општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.7/09), донело је 
 

ОДЛУКУ 
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

УДРУЖЕЊА У 2012. ГОДИНИ  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се критеријуми, 

услови, обим, начин, поступак доделе, као и 
начин и поступак враћања средстава за 
суфинансирање програма рада удружења, за 
активности које су од јавног интереса за 
Општину Врњачка Бања. 

Средства за суфинансирање програма из 
става 1. ове Одлуке утврђена су у буџету 
општине Врњачка Бања за 2012.годину. 

 
Члан 2. 

Право на суфинансирање програма рада 
из средстава предвиђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања имају удружења 
која су регистрована у складу са Закона о 
удружењима (“Сл.гласник РС” број 51/09 и 
99/2011-др.закони) (у даљем тексту Закон) и 
имају седиште на територији општине 
Врњачка Бања, омладинске, хуманитарне и 
друге организације (у даљем тексту 
корисници), под условом да реализују 
активности од јавног интереса у складу са 
одредбама Закона, за потребе грађана 
општине Врњачка Бања, да не остварују 
профит и да њихова делатност није 
политичке природе. 

 
Члан 3. 

Под активностима од јавног интереса у 
смислу ове Одлуке, подразумевају се 
програми из области: културе, задовољења 
потреба младих, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, 
заштите лица са инвалидитетом, заштите 
људских и мањинских права, заштите животне 
средине, као и хуманитарни програми и други 
програми у којима удружење искључиво и 
непосредно следи јавне потребе. 

. 
Члан 4. 

Корисници остварују право на доделу 
средстава за суфинансирање програма из 
буџета путем јавног конкурса (у даљем 
тексту: конкурс). 

Конкурс се расписује за следеће 
апропријације утврђене у Одлуци о буџету 
општине Врњачка Бања за 2012.год., и то: 

1. у разделу 1.05. -Удружења и савези, 
функционална класификација 133, 
eкономска класификација 4819, 
назив апропријације Дотације оста-
лим непрофитним институцијама у 
износу од 2.850.000,00 динара;  

2. у разделу 1.10.- Културно уметничка 
друштва, функционална класифи-
кација 820, економска класификација 
4819, назив апропријације Дотације 
осталим непрофитним институци-
јама у износу од 250.000,00 динара;  

 
Члан 5. 

Конкурс за расподелу средстава 
расписује председник општине у року који 
не може бити дужи од 8 дана од дана 
објављивања ове Одлуке. 

Конкурс се објављује на званичном 
сајту општине Врњачка Бања, на локалним 
средствима информисања, као и на огласној 
табли Општине Врњачка Бања и садржи: 

• намену и укупан износ средстава за 
расподелу по областима из члана 4. 
ове Одлуке за који се конкурс 
спроводи, 

• услове које удружење мора да 
испуњава као учесник у јавном 
конкурсу, 

• процедуру и рок за пријављивање на 
конкурс, 

• обавезну документацију која се 
подноси за учешће на конкурсу, 

• крајњи рок за реализацију пројеката, 
• рок за доношење одлуке о избору 

пројеката или програма, 
• начин објављивања одлуке о избору 

пројеката и др. 
 

Члан 6. 
Пројекат или програм којим 

корисници конкуришу за средства 
садржи: 

1. Назив пројекта (програма) и 
област у којој се реализује 
програм 

2. Циљеве пројекта (програма), 
3. Опис пројектних, односно прог-

рамских активности, 
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4. Очекиване резултате пројекта 
(програма), 

5. Начин праћења пројекта (пр-
ограма), 

6. Буџет пројекта (програма), са 
назнаком који трошкови се 
обезбеђују из других извора. 

 
Члан 7. 

Пријава на јавни конкурс доставља се 
на попуњеном Обрасцу пријаве уз који се 
подноси следећа документација оригинал 
или оверена фотокопија : 

• уверење (потврда, извод) да је 
удружење уписано у регистар надле-
жног органа; 

• оверена фотокопија из статута 
удружења у коме је утврђено да се 
циљеви удружења остварују у обла-
сти у којој се пројекат реализује; 

• фотокопија финансијског извештаја 
достављеног надлежним органима 
за претходну годину;  

• завршни рачун удружења за 
претходну годину; 

• акт којим су дефинисани оснивачи и 
чланови управног одбора; 

• биoграфије координатора пројекта и 
кључних лица укључених у рад на 
пројекту; 

• одлука управног одбора да се конк-
урише за суфинансирање програма 

• потписана и оверена изјава о висини 
учешћа сопствених средстава, 
односно висини учешћа других 
субјеката у реализацији пројекта; 

• изјава о броју учесника у пројекту и 
броју директних корисника пројекта 
и рачун удружења; 

• друга документа која удружење 
сматра одговарајућим за предло-
жени пројекат (на пример: писма 
препоруке и писма подршке ако 
постоје). 

Образац пријаве садржи податке о 
подносиоцу предлога пројекта, основне податке 
о пројекту и потребним финансијским 
средствима за реализацију и др. 

. 
Члан 8. 

Пријаве са пројектима и програмима 
подносе се Комисији за расподелу средстава 
удружењима (у даљем тексту: Комисија), 

коју, посебним решењем, именује предсе-
дник општине Врњачка Бања. 

Комисија из претходног става има 
председника и четири члана. Председник и 
чланови Комисије имају своје заменике, 
који их замењују у случају њихове 
спречености. 
 

Члан 9. 
Комисија има задатак: 
• да испита благовременост и 

уредност поднетих пријава, 
• да прегледа и оцени све предлоге 

пројеката пријављених на јавни 
конкурс, 

• да о прегледу и оцени 
пријављених пројеката сачини 
записник са предлогом одлуке за 
доделу средстава подносиоцима 
пријава у складу са конкурсом, 
износом  средстава за финанси-
рање, као и предлогом о одбија-
њу пријава и достави предсе-
днику општине, у року који не 
може бити дужи од 60 дана од 
дана истека рока за подношење 
пријава. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
Комисија неће разматрати. 

Стручне и административне послове 
за потребе Комисије обавља Одељење за 
привреду, заштиту животне средине и 
друштвене делатносте Општинске управе 
општине Врњачка Бања. 

 
 

 Члан 10. 
У разматрање ће се узети само предлози 

пројеката чији укапан буџет за реализацију 
износи најмање 30.000,00 динара, а највише 
1.500.000,00 динара, с тим да је максимално 
учешће општине средствима буџета за 2012. 
годину у реализацији једног пројекта 
300.000,00 динара. Буџет предлога пројекта 
чине стварни трошкови неопходни за 
реализацију пројекта, који су проверљиви, 
подржани оригиналном документацијом на 
основу чијих оверених копија се правдају.  

У стварне трошкове убрајају се 
трошкови особља које је ангажовано на 
реализацији пројекта, трошкови потрошног 
материјала и другог материјала неопходног 
за реализацију пројекта, остали трошкови 
који директно произилазе из предложених 
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пројектних активности (информисање, 
евалуација, превођење, оглашавање, штам-
пање, трошкови трансфера новца и банка-
рских провизија, трошкови ПДВ). 

 Трошкови особља које је запослено код 
подносиоца пројекта и партнерске организа-
ције односно удружења могу се обрачунати 
највише у висини зараде запосленог у 
Општинској управи општине Врњачка Бања 
у најмањем степену звања одговарајуће 
стручне спреме, а у складу са временом 
ангажовања.  

Уколико се у буџету предлога пројекта 
налазе трошкови за које се утврди да се 
ради о трошковима који нису неопходни, 
исти се неће сматрати саставним делом 
буџета предлога пројекта.  

 
Члан 11. 

Подносилац предлога пројекта је 
директно одговоран за реализацију проје-
кта. Уколико је предлогом пројекта 
предвиђено да подносилац пројекта иступа 
са партнерском организацијом, односно 
удружењем, подносилац пројекта мора уз 
документацију предвиђену овом Одлуком 
поднети и одлуку управног одбора те 
организације, односно удружења да прихва-
та учешће у пројекту, оверену фотокопију 
статута те партнерске организације, 
односно удружења, копију њеног завршног 
рачуна за претходну буџетску годину и 
споразум о сарадњи.  

 
Члан 12. 

 Основни критеријуми за доделу 
средстава кориснику су: 

• да је регистрован у складу са 
Законом о удружењима, 

• да је са успехом реализовао одобрене 
програме из претходних година и да је 
поднео детаљан извештај о њиховој реали-
зацији, са доказима о наменском трошењу 
добијених средстава, 

• да је пројекат (програм) усмерен 
према већем броју корисника, 

• да предвиђене активности нису већ 
реализоване, 

• да је пројекат којим се конкурише 
краткорочан, односно да се све фазе 
пројекта (укључујући и достављање 
извештаја) заврше до 1. децембра  текуће 
године. 

• пројекат (програм) може да се претежно 
реализује у текућој години,  

• да постоје оправдани разлози за спр-
овођење предвиђених активности, 

• да постоји сразмера буџета пројеката 
(програма) и активности садржаних у 
пројекату (програму). 

 
Члан 13. 

Средства из члана 4. став 2. тачка 1. 
расподелиће се за реализацију пројеката, од 
којих пројекте из области културе, 
задовољења потреба младих и  друштвене 
бриге о деци, заштите људских и мањинс-
ких права, заштите животне средине 80%, а 
за  пројекте из других области 20%. 

Средства из члана 4. став 2. тачка 2. 
расподелиће се на у односу на број активно-
сти и манифестација које су обухваћене 
годишњим програм рада, усвојеним од 
стране управног одбора.  

Удружење може на јавном конкурсу да 
учествује са више пројеката (програм) из 
једне области, с тим што му се на том  
конкурсу могу доделити средства за 
финансирање највише једног пројекта, а 
могу конкурисати у више области. 
         Ако удружење конкурише за недоста-
јући део средстава обавезно доставља изја-
ву о томе од кога су и у ком износу обезбе-
ђена преостала средства. 
 

Члан 14. 
Критеријуми за бодовање пројеката 

(програма) су следећи: 
1. Број учесника пројекта (програма) - 

на сваких 10 учесника по 1 поена, а 
највише 12 поена, 

2. Број директних корисника резултата 
пројекта (програма) - на сваких 10 
корисника 1 поен, а преко 100 
корисника 12 поена (уколико се 
пројектом не може прецизно 
дефинисати број директних корисни-
ка, а на несумњив начин је учињена 
вероватном чињеница да ће број 
директних корисника бити већи од 
150 - 12 поена), 

3. Могућност развијања програма и 
његова одрживост - за сваку годину 
по 2 поена, а највише 6 поена 

4. Време реализације пројекта 
(програма) односно дужина трајања 
програма  – до 1 месец – 10 поена, од 
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2 месеца до 5  месеци - 15 поена, 
преко 6 месеци - 20 поена 

5. Циљеви који се постижу пројектом 
(програмом) за општину 

- у делу афирмације Врњачке 
Бање  - међународни ниво - 10 
поена, републички ниво - 8 
поена, регионални ниво - 6 
поена, општински ниво - 5 
поена и ниво месних 
заједница - 4 поена,  

- у делу друштвене корисности 
(усклађеност са планским 
документима Општине) - 
висок ниво – 20 поена, 
средњи ниво – 10 поена и 
основни ниво – 5 поена. 

- Суфинансирање пројекта 
(програма) из буџета општине 
Врњачка Бања  за износ до:  

- 10% -20 поена,  
- 20% -18 поена,  
- 30% -16 поена,  
- 40% -14 поена,  
- 50% -12 поена,  
- 60% -10 поена,  
- 70% - 8 поена,  
- 80% - 6 поена,  
- 90% - 4 поена,  
- преко 90% - 2 поена,  

с тим што није дозвољено финансирање 
пројеката од стране општине у износу од 
100% 

 
Члан 15. 

На основу Предлога Комисије из 
члана 9. став 3. ове Одлуке, председник 
општине доноси Решење о одобравању 
пројеката (програма) и додели средстава 
корисницима. 

Уколико се приликом разматрања 
поднетих пројеката (програма) утврди да 
постоји више подносилаца који деле 
последње место на листи оних пројеката 
које је у оквиру расположиве квоте могуће 
суфинансирати, суфинасираће се пројекат 
подносоца који је регистрован са дужим 
непрекидним периодом рада.  
 Средства по одобреном пројекту 
пренеће се носиоцу пројекта динамиком 
која прати извођење пројекта. Могуће је 
први трансфер извршити авансно у износу 
који не може износити више од 30% 
одобреног износа суфинансирања, а 

преостали део у једнакоим месечним 
ратама. У случају прихода буџета испод 
планираног нивоа, средства по одобреном 
пројекту могу да се коригују на ниже.  

Учесници конкурса имају право 
увида у поднете пријаве и приложену доку-
ментацију по утврђивању предлога Листе. 

На Листу учесници конкурса имају 
право приговора у року од 2 дана од дана 
њеног објављивања.  

Одлуку о приговору доноси 
Комисија у року од 3 дана од дана његовог 
пријема. 
 

Члан 16. 
Средства која се, у складу са овом 

Одлуком, одобре за реализацију програма 
јесу наменска средства и могу да се 
користе искључиво за реализацију конкре-
тног програма и у складу са Уговором о 
реализацији пројекта (програма), који 
закључује председник општине са корисни-
ком коме је одобрено суфинансирање 
пројекта (програма). 

Уговором из става 1. овог члана 
Одлуке, уређују се начин и рокови за 
реализацију пројеката (програма) и пренос 
средстава, начин и поступак враћања 
додељених средстава уколико се утврди да 
се добијена средства не користе за 
реализовање одобреног пројекта (програма), 
као и друга права и обавезе уговорних 
страна. 

Уговором из става 1. овог члана 
Одлуке, поред службених, односно, посло-
вних података о удружењу и овлашћеном 
лицу : 

• дефинише предмет уговора  
• назив пројекта који се финансира у 

оквиру јавног конкурса; 
• одређује висина средстава за 

реализацију пројекта која се 
обезбеђују у буџету Општине и 
утврђује динамика обезбеђења и 
преноса средстава; 

• утврђује крајњи рок за реализацију 
пројекта у складу са јавним 
конкурсом; 

• обавезује удружење да током 
реализације пројекта, на захтев 
надлежног органа  пружа доказе о 
динамици реализације и наменском 
трошењу средстава; 
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• обавезује удружење да приликом 

закључења уговора достави сред-
ство финансијског обезбеђења уго-
вора за случај ненаменског трошења 
средстава односно за случај 
неизвршења уговорених обавеза; 

• обавезује удружење да по реали-
зацији пројекта достави извештај 
Општинском већу општине Врњачка 
Бања на обрасцу чији су елементи 
утврђени у оквиру документације за 
јавни конкурс; 

• одређују и друга питања која су од 
значаја за реализацију изабраног 
пројекта удружења у складу са 
законом, уредбом и овом одлуком. 
 

Члан 17. 
Корисници којима су додељена 

средства обавезни су да у року од 15 дана 
по истеку рока за реализацију пројекта 
(програма), доставе извештај, Општинском 
већу општине Врњачка Бања о реализацији 
пројекта (програма), са финансијским 
извештајем на обрасцу чији су елементи 
утврђени у оквиру документације за јавни 
конкурс. 

Уколико корисник не достави 
извештај из става 1. овог члана, губи право 
да конкурише за расподелу средстава са 
новим пројектима или програмима. 

Пројекат, односно програм мора 
бити реализован у текућој буџетској години. 

 
Члан 18. 

Контролу коришћења додељених 
средстава врши Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе општине Врњачка 
Бања.  

Уколико Одељење за финансије утврди 
да се додељена средства ненаменски користе 
или да постоје друге неправилности, дужно је 
да извештај о томе достави председнику 
општине, ради раскида уговора. 

Раскидом уговора, корисник је у 
обавези да врати целокупан износ додеље-
них средстава, са законском затезном 
каматом од дана трансфера средстава, а 
наредне 3 године не може учествовати по 
конкурсу за расподелу средстава у смислу 
ове Одлуке. 
 

 
 

Члан 19. 
Обрасце пријаве за конкурисање по 

овој Одлуци, као и обрасце извештаја о 
реализацији утврђује Одељење за привреду, 
заштиту животне средине и друштвене 
делатности, Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 

 
Члан 20. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-893/12 од 6.07.2012.године  

                                                   
   ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
 
63.  
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 40.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10. Oсновно 
образовање, функционална класификација 
912, економске класификације 463, назив 
позиције Донације и трансфери осталим 
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нивоима власти у оквиру финансијског 
плана школе на позицији 424211 – услуге 
образовања. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција 463, назив 
позиције Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева  
ОШ „Бане Миленковић“ бр.400-791/12 од 
06.06.2012. године на име недостајућих 
средстава за реализацију пројекта ДИЛС – 
оснаживање школа за инклузивно 
образовање. 

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

БАЊА 
Бр.400-791/12 од 11.06.2012.године 

                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         
   Зоран Сеизовић,с.р.    
_____________________________________ 
 
64.           
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.годину („Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 24.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 1.29. Tрошкови 
спровођенја локалних избора, функци-
онална класификација 112, економске 

класификације 420 назив позиције 
Коришћење роба и услуга. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана 
позиција 420 назив позиције коришћење 
роба и услуга. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетског корисника Општинске 
управе Општине Врњачка Бања бр.400-
854/12 од 26.06.2012. године на име 
недостајућих средстава спровођење 
локалних избора. 
 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.400-854/12 од 26.06.2012.године 

 
                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 
         Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
65. 
               На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.годину („Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 118.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 9.03. Месна 
заједница Грачац, функционална 
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класификација 421, економске класифи-
кације 495, назив позиције Издаци за 
нефинансијску имовину. Наведени износ 
распоређује се у оквиру Финансијаског 
плана МЗ Грачац на позицији 511 Зграде и 
грађевински објекти. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 495 
назив позиције Издаци за нефинансијску 
имовину. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
индиректног буџетског корисника МЗ 
Грачац бр.400-685/12, а на основу предлога 
одељења за привреду, заштиту животне 
средине и друштвене делатности на име 
недостајућих средстава за израду главног 
пројекта реконструкције и доградње 
објекта и цевовода на постојећем систему 
за навбодњавање у Грачацу. 
 3. О реализацији овог решења 
стараће се надлежни орган за финансије 
локалне  самоуправе.   
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр.400-685/12 од 01.06.2012.године 

     
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
   Зоран Сеизовић,с.р. 

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

____________________________________ 
 
66. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.годину („Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) 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 
апропријације у разделу 9.04. Месна 
заједница Вранеши и МЗ Вукушица, 
функционална класификација 421, 
економске класификације 494, назив 
позиције Текући расходи. Наведени износ 
распоређује се у оквиру Финансијаског 
плана МЗ Вранеши и то 170.000 на 
позицији 424- специјализоване услуге и 
80.000 на позицији 421 – Стални трошкови. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 494 назив позиције 
Текући расходи. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
индиректног буџетског корисника МЗ 
Вранеши бр.400-752/12 од 
30.05.2012.године на име недостајући 
средстава за измирење преузетих обавеза 
према Заводу за јавно здравље Краљево и 
Електродистрибуцији Краљево. У захтеву 
МЗ наведено је да рачун МЗ у блокади 
услед неизмирења наведених предузетих 
обавеза. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр.400-752/12 од 31.05.2012.године 

                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                     
       Зоран Сеизовић,с.р.      
_____________________________________ 
        
67. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), председник 
општине  доноси,  
   

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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 1. Из средстава утврђених Одлуком 
о буџету Општине Врњачка Бања за 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална 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 6. Туристичка 
организација, функционална класифика-
ција 410, економске класификације 424, 
назив позиције Специјализоване услуге. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 424, назив позиције 
Специјализоване услуге. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
Туристичке организације бр.400-864/12 од 
28.06.2012. године на име недостајућих 
средстава за организовање манифестације 
промоције компилације диска врњачких 
рок група коју организује „Удружење 
љубитеља популарне културе „Поп 
радионица“. 
 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.400-864/12 од 28.06.2012.године 

      
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
            Зоран Сеизовић,с.р.     

                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

_____________________________________ 
 
68. 
                На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 80.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 13.03. Зимско 
одржавање путева и одржавање атмосфе-
рске канализације, функционална класифи-
кација 410, економске класификације 4511, 
назив позиције Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 4511, назив позиције 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама.  
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетског корисника Општинске 
управе Општине Врњачка Бања а по 
поднетом захтеву ЈП „Бели извор“ бр.400-
698 од 16.05.2012. године на име набавке 
бетонских цеви за кишну канализацију на 
Метинским ливадама. 
 3. О реализацији овог решења 
стараће се надлежни орган за финансије 
локалне  самоуправе.   

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

Бр.400-698/12 од 16.05.2012.године 
      
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                          
                  Зоран Сеизовић,с.р.           
_____________________________________ 
 
69. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.год.(„Сл.лист 
Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
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бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у укупном износу од 
103.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 13.02. ЈП „Борјак“, 
функционална класификација 410, 
економске класификације 4511, назив 
позиције Текуће субвенције јавним 
нефинансијским организацијама. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 4511 назив позиције 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
организацијама. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетског корисника Општинске 
управе Општине Врњачка Бања а по 
поднетом захтеву ЈП „Борјак“ бр.400-
667/12 од 04.05.2012. године на име 
недостајућих средстава ради отклањања 
смећа у ромском насељу.  
 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.400-667/12 од 04.05.2012.године 

      
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                    
   Зоран Сеизовић,с.р.           

                                       

      
       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                           
  Зоран Сеизовић,с.р.      

_____________________________________ 
 
70. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010,101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.год.(„Сл.лист 

Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 32.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 1.29. 
Трошкови спровиђења локалних избора, 
функцио-нална класификација 112, економске 
класификације 420, назив позиције 
Коришћење роба и услуга. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 420, 
назив позиције Коришћење роба и услуга. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетског корисника Општинске 
управе Општине Врњачка Бања на име 
недостајућих средстава за измирење 
преузетих обавеза приликом спровођења 
локалних избора. 
 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.400-801/12 од 08.06.2012.године 

_____________________________________ 
 
71. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 
22.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2012.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.16/11), члана 56.Статута Општине 
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Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10-пречишћен текст), предсе-
дник 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 84.300 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 2. Oпштинска 
управа, функционална класификација 111, 
економске класификације 423, назив 
позиције Услуге по уговору. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана 
позиција 423, назив позиције Услуге по 
уговору. 
 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 инспекцијске 
послове бр.344-70/12 од 08.05.2012. године на 
име недостајућих средстава за санирање 
насталих оштећења накатегорисаног пута на 
кп.бр.3996 КО Ново Село. 
 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.344-70/12 од 08.05.2012.године 

       
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                          
          Зоран Сеизовић,с.р.    

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

_____________________________________ 
 
72. 
 На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009, 73/2010,101/2010 и 101/2011), 
члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2012.год.(„Сл.лист 

Општине Врњачка Бања„ бр.16/11), члана 
56.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), 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 2012.г. 
(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.16/11) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 97.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 11. Средње 
образовање, функционална класификација 
922, економске класификације 463, назив 
позиције Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана позиција 463, 
назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. 
 2. Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу поднетог захтева 
директног буџетскпг корисника Општинске 
управе Општине Врњачка Бања а по 
поднетом захтеву Угоститељско 
туристичке школе бр.400-675/12 од 
08.05.2012. године на име недостајућих 
средстава за исплату јубиларне награде за 
заполсеног радника Радичевић Верице која 
је право на јубиларну награду стекла у 
2009. годину. У захтеву је наведено да је 
поменута тужила школу али је постигнуд 
договор о поравнању. 
 3.  О реализацији овог решења 
стараће се надлежни орган за финансије 
локалне  самоуправе.   

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр.400-675/12 од 29.05.2012.године 

        
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                
  Зоран Сеизовић,с.р.    
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