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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ву члана 48.Закона о буџетском 
бени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
– испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
.Одлуке о буџету општине Врњачка 
одину («Службени лист oпштине 
 бр.10/06) председник Општине 
оноси 

РЕШЕЊЕ 
ЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
УЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

става утврђених Одлуком о буџету 
а Бања за 2007. годину («Службени 
рњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
ционална класификација 110, еконо-
ција 49912 назив позиције текућа 
а одобравају се средства у укупном 
0,00 динара у корист следеће апро-
елу 01), Средства за  
оја месних заједница и села, функ-
икација 421, економска  
25, назив позиције Текуће попраке и 
ведени износ умањиће се планирана 
е резерве и увећати планирана 
екуће поправке и одржавање. 
ва из претходне тачке одобравају се 
а закљученог између Општине  
МЗ Грачац и Центра за социјални 
од бр.110-47/07 од 2.3.2007.године, 
део овог решења.  
изацији овог решења стараће се 
за финансије локалне самоуправе. 
шење објавити у Службеном листу 
а Бања. 

ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
10-47/07 од 7.03.2007.године 
                                

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
               Родољуб Џамић,с.р. 

ву члана 48.Закона о буџетском 
бени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
– испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
.Одлуке о буџету општине Врњачка 
одину («Службени лист oпштине 

Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине Вр-
њачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив позиције текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у укупном 
износу од 22.000,00 динара у корист следеће апро-
пријације у разделу 01), Средства за  
подстицање развоја месних заједница и села, фун-
кционална класификација 421, економска  
класификација 425, назив позиције Текуће попраке и 
одржавање. За наведени износ умањиће се планира-
на позиција текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Текуће поправке и одржавање. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине заведеног 
под бр.400-328/07 од од 23.3.2007.године, који је 
саставни део овог решења.  
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-328/07 од 28.03.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                              Родољуб Џамић,с.р. 
44. 

На основу члана 48.Закона о буџетском сис-
тему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 61/05 
– др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – др.закон, 
63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – испр.) и члана 
12.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2007. 
годину («Службени лист oпштине Врњачка Бања» 
бр.10/06) председник Општине Врњачка Бања доно-
си 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
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лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04.Резерва буџета,  функционална класи-
фикација 110, економска класификација 49912 назив 
апропријације текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 400.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу  8.02. Накна-
де за социјалну заштиту из буџета општине, функ-
ционалне класификација 040, економске класифика-
ције 472 Накнаде за социјану заштиту из буџета.  
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева за коришћење текуће 
буџетске резерве бр.400-198/07 од  11.4.2007.године, 
на име недостајућих средстава за реализацију 
Решења о обиму и облицима права у социјалној 
заштити општине која се финансирају из буџета 
општине Врњачка Бања за 2007.г. бр.400-198/07 од 
11.4.2007.г.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-198/07 од 11.04.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
 
45. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), 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 01), Удружења и 
савези, функционална класификација 133, економска  
класификација 4819, назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама..За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апропријација 
Удружења и савези. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине заведеног 

под бр.400-475/07 од 18.4.2007.г. које је саставни део 
овог решења. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-475/07 од 19.04.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
46.  
 На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ  
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ  

БУЏЕТСКЕ  РЕЗЕРВЕ  
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 150.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 01), Средства за 
подстицање развоја месних заједница и села, 
функционална класификација 421, економска  
класификација 425, назив позиције Текуће поправке 
и одржавање. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација Текуће поправке и 
одржавање. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на решења Одељења за заштиту животне средине и 
друштвено економски развој, заведеног под бр.400-
488/07 од 19.4.2007.г. које је саставни део овог 
решења.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Врњачка Бања. 
      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-488/07 од 27.04.2007.године 
                                                      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
47.  
 На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
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др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04, функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 700.000,00 динара у корист 
директног буџетског корисника за потребе 
здравствене заштите. 
  2.Средства из претходне тачке распоређују се 
на захтев директног буџетског корисника 
Општинске управе бр.400-269/07 од 30.3.2007.г., у 
корист апропријације у разделу 1.22., функционална 
класификација 760. ,економска класификација 463, 
назив апропријације Дотације и трансфери осталим 
нивоима власти у износу од 700.000,00 динара. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће резерве и увећати планирана апропријација 
корисника буџета. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-269/07 од 7.05.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
48.  

На основу члана 48.Закона о буџетском сис-
тему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 61/05 
– др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – др.закон, 
63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – испр.) и члана 
12.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2007.годину («Службени лист oпштине Врњачка 
Бања» бр.10/06) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912 назив позиције текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у укупном 

износу од 50.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01), Средства за подстицање 
развоја месних заједница и села, функционална 
класификација 421, економска  
класификација 425, назив позиције Текуће поправке 
и одржавање. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати плани-
рана апропријација Текуће поправке и одржавање. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева МЗ Штулац и решења 
Одељења за заштиту животне средине и друштвено 
економски развој, заведеног под бр.400-140/07 од 
10.5.2007.г. које је саставни део овог решења.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-140/07 од 10.05.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
49.  

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, еконо-
мска класификација 49912 назив позиције текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у укупном 
износу од 150.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01), Средства за подстицање 
развоја месних заједница и села, функционална 
класификација 421, економска  
класификација 425, назив позиције Текуће поправке 
и одржавање. За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Текуће поправке и одржавање. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева МЗ Руђинци и решења 
Одељења за заштиту животне средине и друштвено 
економски развој, заведеног под бр.400-536/07 од 
3.5.2007.г. који је саставни део овог решења.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
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 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-536/07 од 10.05.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
50.  

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 197.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 01), Удружења и 
савези, функционална класификација 133, економска  
класификација 4819, назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апропријација Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева председника Удружења, 
Дејана Лучића, који се обратио у име Удружења 
ротитеља деце ометене у развоју заведеног под 
бр.400-609/07 од 21.5.2007.г. и претходно поднетог 
захтева бр.400-386/07 од 27.3.2007.г. и решења 
Одељења за заштиту животне средине и друштвено 
економски развој које је саставни део овог решења.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-609/07 од 4.06.2007.године                                                               

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                     Родољуб Џамић,с.р. 
 
51. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 

испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04, функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 450.000,00 динара у корист 
директног буџетског корисника за потребе 
здравствене заштите. 
  2.Средства из претходне тачке распоређују се 
на захтев директног буџетског корисника 
Општинске управе бр.400-361/07 од 31.5.2007.г., а у 
складу са закључком Општинског већа бр.400-361/07 
од 25.5.2007.г.,  у корист апропријације у разделу 
1.22., функционална класификација 760. ,економска 
класификација 463, назив апропријације Дотације и 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 
450.000,00 динара. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће резерве и увећати 
планирана апропријација корисника буџета. 
 3. Напред наведена средства одобравају се 
Интерном одељењу у Врњачкој Бањи за набавку 
индустријске веш машине. 
 4.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 5. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-361/07 од 13.06.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                               Родољуб Џамић,с.р. 
52. 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
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раздела 1.04, функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 450.000,00 динара у корист 
директног буџетског корисника за потребе 
здравствене заштите. 
  2.Средства из претходне тачке распоређују се 
на захтев директног буџетског корисника 
Општинске управе бр.400-394/07 од 31.5.2007.г., а у 
складу са закључком Општинског већа бр.400-394/07 
од 25.5.2007.г.,  у корист апропријације у разделу 
1.22., функционална класификација 760. ,економска 
класификација 463, назив апропријације Дотације и 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 
450.000,00 динара. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће резерве и увећати 
планирана апропријација корисника буџета. 
 3. Обавезује се Дом здравља Врњачка Бања 
да усклади финансијски план за 2007.г.у складу са 
средствима одобреним овим решењем. 
 4.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 5. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-394/07 од 13.06.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                       Родољуб Џамић,с.р. 
53. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 82.000,00 динара у корист 
следеће апропријацијеу разделу 01) Здравствена 
заштита, функционална класификација 760, 
економска класификација 463, назив позиције 
Донације и трнсфери осталим нивоима власти. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана апропријација 
Донације и трансфери осталим нивоима власти. 

  2.Средства из претходне тачке распоређују се 
на основу предлога решења Одељења за заштиту 
животне средине и друштвено економски развој 
бр.400-713/07 од 14.6.2007.г., за набавку посуде за 
течни азот за потребе кожне амбуланте Дома 
здравља, које је саставни део овог решења. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-713/07 од 14.06.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                Родољуб Џамић,с.р. 
54. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 200.000,00 динара у корист 
следеће апропријацијеу разделу 01) Црвени крст, 
функционална класификација 130, економска 
класификација 481, назив позиције Дотације 
невладиним организацијама. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана апропријација Дотације невла-
диним организацијама. 
  2.Средства из претходне тачке распоређују се 
на основу  решења председника општине бр.400-
688/07 од 13.6.2007.г., поводом Светског дана 
добровољних давалаца крви. 3.О 
реализацији овог решења стараће се надлежни орган 
за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-688/07 од 14.06.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                                       Родољуб  Џамић ,с .р .  
 



   6.   Страна    -   Број 4.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА      3. септембар  2007.    

55. 
На основу члана 48.Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 100.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 01), Удружења и 
савези, функционална класификација 133, економска  
класификација 4819, назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама.За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апропријација Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинског одбора 
синдиката заведеног под бр.400-721/07 од 
14.6.2007.г. ради уплате летовања радницима 
Општинске управе који су пред пензијом.  
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-721/07 од 15.06.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
56. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 

лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04.Резерва буџета, функционална 
класификација 110, економска класификација 49912 
апропријација текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара у 
корист следеће апропријације у разделу 10.01, 
Туристичко спортски центар, функционална 
класификација 473, економска класификација 424, 
назив позиције Специјализоване услуге.
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  захтева за коришћење текуће буџетске 
резерве бр.400-3/07 од 9.7.2007.г. на име 
недостајућих средстава за реализацију Програма 
рада Установе ТСЦ односно за реализацију 
Програма опште туристичке пропаганде и 
манифестација за 2007.г. 
. 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-3/07 од 10.7.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
57. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класи-фикација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 20.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, функци-
онална класификација 090, економска класификације 
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета . 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
676/07 од 15.6.2007.г., на име једнократне новчане 
помоћи Тлачинац Зорици ради обезбеђивања 
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основних средстава неопходних за подизање 
близнакиња Јелене и Анђеле. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-676/07 од 16.07.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
58. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 15.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, 
функционалне класификација 090, економске 
класификације 472, назив позиције Накнаде за 
социјану заштиту из буџета. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће резерве и 
увећатипланирана апропријација Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. Општине.
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
839/07 од 24.7.2007.г., на име једнократне новчане 
помоћи Вујичић Живославу из Грачаца за трошкове 
спровођења сахране члана породице. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-839/07 од 25.07.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
59.  

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

  1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства  
Мијатовић Гроздани из Врњачке Бање у  износу од 
25.000,00 динара. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева бр. бр.400-838/07 од 24.7.2007.г., 
Мијатовић Гроздани из Врњачке Бањена име 
једнократне новчане помоћи, која су јој неопходна 
да покрије најнужније трошкове лечења. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-838/07 од 25.07.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                          Родољуб  Џамић ,с .р .  

 
60. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1б) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
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укупном износу од 5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу  01) Накнада за социјалну 
заштиту из буџета. општине, функционална 
класификација 090, економска класификације 472, 
назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећатипланирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета. Општине. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева бр.400-831/07 од 
20.7.2007.г., Јашовић Родољубу из Подунаваца на 
име једнократне новчане помоћи због смрти члана 
уже породице. 3.О реализацији овог решења стараће 
се надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-831/07 од 25.07.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
61.   

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 192.010,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  10) Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економска класификације 48191, назив позиције 
Дотације спортским и омладинским организацијама. 
За наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће резерве и увећатипланирана апропријација 
Физичка култура.  
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине заведеног 
под бр.400-835/07 од 25.7.2007.г., Школи кошарке 
«Баскет», који је саставни део овог решења.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 

 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-835/07 од 25.07.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
62. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, функци-
онална класификација 090, економска класификације 
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета. Општине. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
700/07 од 27.7.2007.г., на име једнократне новчане 
помоћи Ђурђевић Гордани из Врњачке Бање ради 
даљег лечења. 3.О реализацији овог решења стараће 
се надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-700/07 од 27.07.2007.године 
                                        

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
63. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
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Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 15.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, функци-
онална класификација 090, економска класификације 
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
797/07 од 31.7.2007.г., на име једнократне новчане 
помоћи Чомагић Зорану из Стнишинаца ради даљег 
лечења. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-797/07 од 31.07.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  

 
64. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

укупном износу од 6.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу  01) Накнада за социјалну 
заштиту из буџета. општине, функционална 
класификација 090, економска класификације 472, 
назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета.  2.Средства 
из претходне тачке одобравају се на основу решења 
председника општине бр.400-860/07 од 1.8.2007.г., 
Пандрц Миланки из Подунаваца, на име једнократне 
новчане помоћи за набавку основних животних 
намирница. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-860/07 од 1.08.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
65. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 350.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 10), Туристичко 
спортски центар, функционална класификација 473, 
економска класификација 424, назив позиције 
Специјализоване услуге.За наведени износ умањиће 
се планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана апропријација Специјализоване услуге.
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу  захтева ТСЦ-а Врњачка Бања бр.400-
862/07 од 3.8.2007.г. поводом одржавања Европског 
шампионата брдске трке «ГОЧ 2007». 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
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 4. Ово решење објавити у Службеном 
гласнику општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-862/07 од  3.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
66. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, функци-
онална класификација 090, економска класификације 
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
537/07 од 1.8.2007.г., на име једнократне новчане 
помоћи, ради даљег лечења супруге. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-537/07 од  6.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
67. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 

Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, 
функционална класификација 090, економска класи-
фикације 472, назив позиције Накнаде за социјану 
заштиту из буџета. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће резерве и увећати 
планирана апропријација Накнада за социјалну 
заштиту из буџета. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
826/07 од 3.8.2007.г., на име једнократне новчане 
помоћи, ради даљег лечења. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-826/07 од  6.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
68. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, еконо-
мска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 10.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
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социјалну заштиту из буџета. општине, функци-
онална класификација 090, економска класификације 
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана апро-
пријација Накнада за социјалну заштиту из буџета. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
401/07 од 7.8.2007.г., Стаменковић Миодрагу из Ру-
ђинаца,  на име једнократне новчане помоћи,  за 
лечење и набавку лекова. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-401/07 од  7.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
 
69. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив позиције 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 745.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 01), Удружења и 
савези, функционална класификација 133, економска  
класификација 4819, назив позиције Дотације 
осталим непрофитним институцијама. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апропријација Дотације 
осталим непрофитним институцијама. 
  2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
822/07 од 8.8.2007.г. Атељеу «Басара-Обрадовић» 
поводом извођења радова у «Галерији». 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 

 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-822/07 од 8.08.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                               Родољуб  Џамић ,с .р .  
70. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 5.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу  01) Накнада за социјалну 
заштиту из буџета општине, функционална класи-
фикација 090, економска класификације 472, назив 
позиције Накнаде за социјану заштиту из буџета. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће резерве и увећати планирана апропријација 
Накнада за социјалну заштиту из буџета. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
868/07 од 8.8.2007.г.,  на име једнократне новчане 
помоћи Петковић Радојку, за случај смрти члана уже 
породице.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-868/07 од  8.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
71. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
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Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04 Резерва буџета функционална 
класификација 110, економска класификација 49912 
назив апропријације текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
1.272.000,00 динара у корист следеће апропријације 
у разделу  10.02 Физичка култура, функционална 
класификација 810, економска класификације 48191, 
назив позиције Дотације спортским и омладинским 
организацијама..
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева за коришћење текуће 
буџетске резерве бр.400-586/07 од 13.8.2007.г. на 
име недостајућих средстава за реализацију 
Критеријума за расподелу буџетских средстава 
намењених за развој спорта у Врњачкој Бањи у 
2007.г.потребно је обезбедити додатна средства за 
реализацију напред поменутих критеријума и то: 
 - за реализацију тачке VI. која је намењена за 
финансирање делатности спортских организација за 
Женски омладински рукометни клуб «Гоч» износ од 
1.000.000,00 динара, по основу посебних резултата 
такмичења у Супер лиги, 
 - за реализацију тачке VI. која је намењена за 
финансирање делатности спортских организација за 
Фудбалски клуб «Гоч» износ од 222.000,00 динара. 
 - за реализацију тачке II. став 1. тачка 3. која 
је намењена за финансирање организација и 
одржавање спортских такмичења и манифестација 
од значаја за општину износ од 50.000,00 динара. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-586/07 од 13.08.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
72. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 20.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) Накнада за 
социјалну заштиту из буџета. општине, функци-
онална класификација 090, економска класификације 
472, назив позиције Накнаде за социјану заштиту из 
буџета. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Накнада за социјалну заштиту из 
буџета. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
877/07 од 13.8.2007.г.,  на име једнократне новчане 
помоћи, ради даљег лечења и набавке лекова.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-877/07 од  14.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
73. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 850.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01) СО, председник 
општине, Општинско већа и њихова радна тела, 
функционална класификација 112, економска 
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класификација 423, назив позиције Услуге по 
уговору. За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати планирана 
апропријација Услуге по уговору. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске управе 
Врњачка Бања бр.400-915/07 од 14.8.2007.г. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-915/07 од  14.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
74. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист Општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.04. Резерва буџета, функционална 
класификација 110, економска класификација 49912 
назив апропријације текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 820.000 
динара у корист следеће апропријације у разделу 4 
Средње образовање, функционалне класификације 
922, економске класификације 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти и то: за текуће 
поправке и одржавање Угоститељско туристичкој 
школи износ од 410.000 динара и Гимназији  износ 
од 410.000 динара. 

2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева за коришћење текуће 
буџетске резерве број: 400-903/07 од 
15.08.2007.године који је поднела Угоститељско 
туристичка школа Врњачка Бања и захтева број: 400-
902/07 од 15.08.2007.године који је поднела 
Гимназија Врњачка Бања на име недостајућих 
средстава за реализацију пројекта санације подова  у 
учионицама и ходницма и фискултурној сали у 
објекту који ове школе заједнички користе.   

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

4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-903/07 од 17.08.2007.године 
                                                                

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                      Родољуб  Џамић ,с .р .  
75. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 300.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  10.02) Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економска класификације 48191, назив позиције 
Дотације спортским и омладинским организацијама.. 
За наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће резерве и увећати планирана апропријација 
Дотације спортским и омладинским организацијама.
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева ФК «Гоч» Врњачка Бања 
бр.400-909/07 од 16.8.2007.године, поводом 
такмичења у Окружној лиги за редовну делатност. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-909/07 од 17.08.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
76. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
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РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 92.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  10.02) Физичка 
култура, функционална класификација 810, 
економска класификације 48191, назив позиције 
Дотације спортским и омладинским организацијама.. 
За наведени износ умањиће се планирана позиција 
Текуће резерве и увећати планирана апропријација 
Дотације спортским и омладинским организацијама.
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
и реализују решењем председника општине Врњачка 
Бања бр.400-921/07 од 20.8.2007.године. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-921/07 од 20.08.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
77. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист Општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, 
економска класификација 110, економска класи-
фикација 49912,  назив позиције текућа буџетска 
резерва одобравају се средства у укупном износу од 
600.000,00 динара у корист следеће апропријације у 
разделу 04) Средње образовање, функционалне 
класификације 922, економска класификација 463, 
назив позиције Донације и трансфери осталим 
нивоима власти и то: за текуће поправке и 

одржавање Угоститељско туристичкој школи износ 
од 300.000,00 динара и Гимназији  износ од 
300.000,00 динара. 

2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске управе 
Врњачка Бања број: 400-923/07 од 
21.08.2007.године.  

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

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

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-923/07 од 21.08.2007.године 
                                                                

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                      Родољуб  Џамић ,с .р .  
78. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02) и 
члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2007.годину («Службени лист oпштине Врњачка 
Бања» бр.10/06) председник Општине Врњачка Бања 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална 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 01, функционална класи-
фикација 090, економска класификација 472 назив 
позиције Накнаде за социјалну заштиту из буџета.За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења Председника општине број: 400-
883/07 од 20.08.2007.године, на име једнократне 
новчане помоћи Живковић Радославу  из Врњаца 
ради набавке основних животних намирница. 
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 
 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-883/07 од 22.08.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
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79. 
На основу члана 48.Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист Општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912,  назив позиције текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у укупном 
износу од 27.500,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01) Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, функционална класификација 
090, економска класификација 472 назив позиције 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. За наве-
дени износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апропријација Накнаде  
за социјалну заштиту из буџета. 

2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
894/07 од 21.8.2007.године, на име једнократне но-
вчане помоћи, ради лечења детета и набавку 
основних животних намирница. 

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

4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-894/07 од 23.08.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
80. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист Општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1), функционална класификација 110, еко-
номска класификација 49912,  назив позиције текућа 
буџетска резерва одобравају се средства у укупном 
износу од 15.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01) Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, функционална класи-фикација 
090, економска класификација 472 назив позиције 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета. За наве-
дени износ умањиће се планирана позиција текуће 
резерве и увећати планирана апропријација Накнаде  
за социјалну заштиту из буџета. 

2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу решења председника општине бр.400-
882/07 од 23.8.2007.године,Богдановић Добрили из 
Врњачке Бање,  на име једнократне новчане помоћи, 
за  лечење супруга и набавку основних животних на-
мирница. 

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

4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-882/07 од 23.08.2007.године 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  

                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
81. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист Општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1.18, Средства за финансирање пројеката, 
функционална класификација 400, економска класи-
фикација 49912,  назив апропријације текућа буџетс-
ка резерва – пројекти одобравају се средства у 
укупном износу од 600.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу 11) Комунални 
јавни расходи ЈП «Бели извор», функционална 
класификација 410, економска класификација 4511 
назив позиције Текуће субвенције јавним нефина-
нс.организацијама. 
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 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу захтева бр.400-907/07, а у складу са 
закључком Општинског већа бр.350-212/07  од 
25.5.2007.године. По наведеном захтеву се исплаћује 
следеће: 

- додатно опремање градске фонтане, као и 
њено одржавање за потребе манифестације Врњачки 
карневал; 

- изнајмљивање покретних WC кабина (20) 
за потребе манифестације Врњачки карневал. 

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

4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 350-212/07 од 28.08.2007.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
82. 

На основу члана 48.Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр.9/02, 87/02, 
61/05 – др.закон, 66/05, 101/05 – др.закон, 62/06 – 
др.закон, 63/06 – испр.др.закона, 85/06 и 86/06 – 
испр.) и члана 12.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2007.годину («Службени лист oпштине 
Врњачка Бања» бр.10/06) председник Општине 
Врњачка Бања доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
општине Врњачка Бања за 2007. годину («Службени 
лист општине Врњачка Бања» бр.10/06) у оквиру 
раздела 1) функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив апропријације 
текућа буџетска резерва одобравају се средства у 
укупном износу од 450.000,00 динара у корист 
следеће апропријације у разделу  01.03) СО, 
председник општине, Општинско већа и њихова 
радна тела, функционална класификација 112, 
економска класификације 425, назив позиције 
Текуће поправке и одржавање. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће резерве и 
увећати планирана апропријација Текуће поправке и 
одржавање.
 2.Средства из претходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске управе 
Врњачка Бања бр.400-948/07 од 29.8.2007.године.
 3.О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне самоуправе. 

 4. Ово решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 400-948/07 од  29.8.2007.године 
                                                               

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                     Родољуб  Џамић ,с .р .  
 
83. 
 Председедник општине, на основу чл.21. 
Одлуке о оснивању Предшколске установе «Радост» 
(Сл.лист општине Краљево бр.9/92 и 24/04), 
чл.42.став 1. тачка 10. Статута општине Врњачка 
Бања (Сл.лист општине Краљево бр.24/04), доноси 
 
  З А К Љ У Ч А К  
   I 
 Даје се сагласност на Одлуку директора о III 
изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова Предшколске установе 
«Радост» из Врњачке Бање бр.668/1 од 
14.8.2007.године, којим се укида радно место 
«референт за рад и радне односе-дипломирани 
правник». 
 
   II 
 Овај закључак ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у «Сл.листу општине Врњачка 
Бања». 
 
   III 
 Саставни део овог закључка је Одлука 
директора о III изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова Пре-дш-
колске установе «Радост» из Врњачке Бање бр.668/1 
од 14.8.2007.године. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА  

Број 020-69/07 од 21.08.2007.године 
                  

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  
                      Родољуб  Џамић ,с .р .  
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