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ОПШТИНСКА УПРАВА 
490. 

Начелник општинске управе општине 
Врњачка Бања, на основу члана 6. ст. 5 до 7. 
и члана 7а Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 
47/2013, 68/14),) члана 2.,3. и 5. Одлуке о 
одређивању зона и најопремљеније зоне на 
територији општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 19/13) и 
члана 70. тачка 5., члана 72. и 73.  Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, број 23/16), члана 22. став 1. 
тачка 8. Одлуке o организацији Општинске 
управе Општине Врњачка Бања („Сл. лист 
Општине Врњачка Бања“, број 27/16 и 23/17) 
и члана 141. Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16), 
доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

Овим решењем утврђују се просечне 
цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2019. годину на територији 
општине Врњачка Бања. 
 
 На територији општине Врњачка Бања 
одређено је три (3) зоне за утврђивање пореза 
на имовину, у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним 
објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Врњачка 
Бања, односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу, и то: прва, друга и зона 
остало с тим да је прва зона  утврђена за 
најопремљенију зону. 

 
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2019. годину на територији  
општине Врњачка Бања у првој зони износе: 
 
1) грађевинског земљишта  2.950,79 динара 
2) шумског земљишта  1.708,94 динара 
3) пољопривредно земљиште  
    4.166,63 динара 
4) становa              98.292,22 динара 
5) кућа за становање            63.587,67 динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који слу-
же за обављање делатности  83.732,00 динара 
7) гаража и гаражно место  30.225,19 динара 
 
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2019. годину на територији  
општине Врњачка Бања у другој зони износе: 
 
1) грађевинског земљишта  1.186,43 динара 
2) шумског земљишта     712,00 динара 
3) пољопривредно земљиште   
    1.535,64 динара 
4) становa               86.828,50 динара 
5) кућа за становање           46.128,42 динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који слу-
же за обављање делатности  49.263,00 динара 
7) гаража и гаражно место  28.000,00 динара 
  
 Просечне цене квадратног метра непо-
кретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2019. годину на територији  општине 
Врњачка Бања у  зони остало износе: 
 
1) грађевинског земљишта  1.143,52 динара 
2) шумског земљишта       61,32 динара 
3) пољопривредно земљиште   92,52 динара 
4) становa             11.151,00 динара 
5) кућа за становање           24.294,75 динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који слу-
же за обављање делатности 12.670,00 динара 
7) гаража и гаражно место 14.000,00 динара 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину на територији  општине Врњачка 
Бања у првој зони као најопремљенијој зони 
у текућој години (2019) износе: 
 
1) грађевинског земљишта  2.950,79 динара 
2) шумског земљишта  1.708,94 динара 
3) пољопривредно земљиште    
    4.166,63 динара 
4) становa              98.292,22 динара 
5) кућа за становање            63.587,67 динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који слу-
же за обављање делатности  83.732,00 динара 
7) гаража и гаражно место  30.225,19 динара 
 
 Ово решење објавити на интернет 
страни општине Врњачка Бања. 

 
Ово решење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Врњачка Бања, а примењује 
се од 01. јануара 2019. године.  
           
      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
         Славиша Пауновић, дипл. правник,с.р. 
 
Број: 436-100/18 
У Врњачкој Бањи, дана 28.11.2018. године     
______________________________________           

     
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
491. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 19-ој редовној седници одржаној дана  
20.12.2018.године, на основу члана 61. став 13. 
и став 14. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 38. став 
12. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2018. годину ("Службени лист Општине 
Врњачка Бања" бр. 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18),  
чл. 59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл. 
лист општине Врњачка Бања'',бр. 23/16-
пречишћен текст) и чл. 33. Пословника 
Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“,бр.7/09 и 6/18) донело је  
 

 
О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 
БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се пренос дела 
планираних средстава са апропријације 
утврђене Одлуком о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018.годину из члана 53, која се налази 
у разделу 4., глава 4.10., функционална 
класификација 130 – Опште услуге, програмска 
класификација – програм 0602 Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 
0002- Функционисање месних заједница, 
економска класификација 511- Зграде и 
грађевински објекти, у износу од 1.000.000 
динара у текућу буџетску резерву. 
 

Члан 2. 
Ова одлука се доноси на основу 

Информације број 400-3533/18 од 
12.12.2018.године, коју је Месна заједница 
Вранеши упутила Општинској управи општине 
Врњачка Бања о промени околности које се 
односе на планирани износ апропријације са 
које се преносе средства у текућу буџетску 
резерву из претходног члана ове одлуке. 
 

Члан 3. 
Општинско веће констатује да 

измењене околности које се наводе у 
Обавештењу из члана 2 ове одлуке не 
угрожавају утврђене приоритете унутар буџета 
за 2018.годину. 

 
Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доно-
шења. 

Одлуку објавити у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНE 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број 400-3605/18 од 20.децембра 2018.год. 

     
                      ПРЕДСЕДНИК 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
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492. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 11.12.2018.године, 
на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), 
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18, 
17/18 и 30/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18),  доноси и Закључка 
Општинског већа бр. 400-3512/18 од 
11.12.2018.године,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18, 
17/18 и 30/18) у оквиру раздела 4 директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 
функционална  класификација  160,  програм 
0602 Опште услуге јавне управе, програмска 
активност 0602-0009 Текућа резерва, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  109.000,оо динара у  
корист  следеће  апропријације  у разделу 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.33. 
Програм Црвеног крста, функционалне 
класификације 070, програм 0901 Социјална и 
дечија заштита, програмска активност 0901-
0005 Подршка реализацији програма Црвеног 
крста, економска класификација 481, назив 
економске класификације Дотације 
невладиним организацијама.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 
невладиним организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр: 400-
3512/18 од 11.12.2018.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава Црвеног крста, број 400-3512/18 од 
11.12.2018.године,  за потребе проширења 
програмских активности Црвеног крста - за 
исплату једнократне новчане помоћи. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за 
које се у току године покаже да апропријације 
нису биле довољне за реализацију 
финансијског плана Црвеног крста Врњачке 
Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка 
Бања да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана 
односно програма рада посебно извести о 
реализацији трошења јавних средстава по 
овом решењу у оквирима одобреног износа 
и за намене за коју су средства додељена за 
буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и Црвени крст Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3512/18 од 11.децембра 2018.год. 
                                                                                            

    ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                   Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 
493. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној 
телефонским путем дана 11.12.2018. године, 
на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- други закон и 101/16- други закон), 
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн  
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103/2015 и 99/2016), Одлуке о буџету  
општине Врњачка  Бања  за  2018.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број  38/17, 9/18, 17/18 и 30/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 
Општинског већа бр. 400-3499/18 од 
11.12.2018.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2018.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  50.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 
Установа Туристичка организација, функци-
оналне класификације 473, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 1502-
0002 Промоција туристичке понуде, еконо-
мска класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  Закључка Општинског већа 
бр:400-3499/18 од 11.12.2018.године, а 
поводом захтева индиректног корисника 
буџетских средстава Установе Туристичка 
организација, број 400-3499/18 од 
11.12.2018.године, на име недостајућих 
средстава за емитовање “Новогодишње 
честитке“ од стране Микс Медиа доо из 

Краљева у периоду од 15.12.2018.године до 
15.01.2019.године. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана Установе 
Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира 
промене по овом решењу и да у оквиру 
извештавања о реализацији свог финанси-
јског плана односно програма рада посебно 
извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су 
средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и Установа Туристичка 
организација Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-3499/18 од 11.децембра 2018.год. 
                                 
ПРЕДСЕДНИК  

                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Бобан Ђуровић,с.р.   

__________________________________________ 
 
494. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 19-ој редовној седници одржаној 
дана 20.12.2018.год., на основу чл.46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. 
лист општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18, 
17/18 и 30/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
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Бања“, бр.7/09 и 6/18),  доноси и Закључка 
Општинског већа бр. 400-3584/18 од 
20.12.2018.године,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2018.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
број 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  280.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.33. 
Програм Црвеног крста, функционалне 
класификације 070, програм 0901 Социјална 
и дечија заштита, програмска активност 
0901-0005 Подршка реализацији програма 
Црвеног крста, економска класификација 
481, назив економске класификације 
Дотације невладиним организацијама.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 481 Дотације 
невладиним организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр: 
400-3584/18 од 20.12.2018.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава Црвеног крста, број 400-3584/18 
од 19.12.2018.године,  за потребе реализа-
ције текућих активности Црвеног крста 
Врњачка Бања у 2018.години. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана Црвеног 
крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка 
Бања да посебно евидентира промене по 

овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана 
односно програма рада посебно извести о 
реализацији трошења јавних средстава по 
овом решењу у оквирима одобреног износа 
и за намене за коју су средства додељена за 
буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и Црвени крст Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3584/18 од 20.децембра 2018.год. 
                                                      
ПРЕДСЕДНИК  

                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Бобан Ђуровић,с.р.   

__________________________________________ 
 
495. 

     Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 21.12.2018.године, 
на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18), 
Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18, 
17/18 и 30/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18),  доноси и Закључка 
Општинског већа бр. 400-3607/18 од 
21.12.2018.године,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 
буџету  општине Врњачка Бања за 2018.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
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број 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште 
услуге јавне управе, програмска активност 
0602-0009 Текућа резерва, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  20.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.33. 
Програм Црвеног крста, функционалне 
класификације 070, програм 0901 Социјална 
и дечија заштита, програмска активност 
0901-0005 Подршка реализацији програма 
Црвеног крста, економска класификација 
481, назив економске класификације 
Дотације невладиним организацијама.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 481 Дотације 
невладиним организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр: 
400-3607/18 од 21.12.2018.године, а поводом 
захтева индиректног корисника буџетских 
средстава Црвеног крста, број 400-3607/18 
од 21.12.2018.године,  за потребе проширења 
програма активности Црвеног крста 
Врњачка Бања за 2018.годину. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне за 
реализацију финансијског плана Црвеног 
крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка 
Бања да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана 
односно програма рада посебно извести о 
реализацији трошења јавних средстава по 
овом решењу у оквирима одобреног износа 
и за намене за коју су средства додељена за 
буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије и Црвени крст Врњачка Бања. 

 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3607/18 од 21.децембра 2018.год. 
                                                         
ПРЕДСЕДНИК  

                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   Бобан Ђуровић,с.р.   

__________________________________________ 
                                                                                                      
СЕКРЕТАР 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 
496. 

По сравњењу са изворним текстом 
акта, утврђено је да се у Одлуци о покретању 
поступка давања у закуп станова која је  
објављена у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања'', број 38/18, поткрала грешка, 
па се даје  

ИСПРАВКА 
 

У Одлуци о покретању поступка 
давања у закуп станова бр. 36-214/18 од  
15.11.2018.године, која је  објављена у 
''Службеном листу општине Врњачка Бања'', 
број 38/18, поткрала  се техничка грешка, па 
се даје исправка у следећем: 
      У чл.4.у ставу 1. тачка 1. треба да 
гласи: 

''1.Почетни износ  месечног закупа 
утврђује Комисија Општинске управе за 
утврђивање тржишне вредности непокре-
тности у поступку прибављања, отуђења и 
давања у закуп непокретности у јавној 
својини и износи од 12.372,00 динара за стан 
бр.1. и 11.792,21 динара за стан бр.10. према 
извештају бр.36-214/18 од 8.11.2018.године.'' 
 Ову Исправку објавити у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''. 

   ЗАМ.  СЕКРЕТАРА 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Гајшек Олгица,с.р. 
______________________________________ 
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