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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА IV – БРОЈ 25 – ВРЊАЧКА БАЊА – 27. НОВЕМБАР 2008. ГОДИНЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
218.
На основу члана 2. Одлуке о
образовању Привременог органа општине
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008),
чл.46.
Закона
локалној
самоуправи
(Сл.гласник РС бр.129/07) и 26. Пословника о
раду Привременог органа општине Врњачка
Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања
бр.12/08),
решавајући о текућим и неодложним
пословима
из
надлежности
Општинског већа, Привремени орган општине
Врњачка Бања, на 12.седници, одржаној
20.11.2008.године, која је наставак седнице од
14.11.2008. године, донео је
ОДЛУКУ
О ВОЂЕЊУ РЕГИСТРА ПРОЈЕКАТА
И ПРОЦЕДУРА ЗА УПИС ПРОЈЕКАТА У
РЕГИСТАР ПРОЈЕКАТА
Члан 1.
Овом одлуком устројава се Регистар
пројеката Општине Врњачка Бања (у даљем
тексту: Регистар пројеката) и уређује се
процедура уписа пројеката за финансирање у
Регистар пројеката.
Члан 2.
Пројекат за финансирање подра-зумева
израду документације у складу са упутством
које издаје Комисија за евалуацију Општине
Врњачка Бања или методолошким упутством
друге финансијске институције верификоване
од стране Комисије за евалуацију.
Саставни део пројекта за финансирање
је одобрење надлежног органа и техничка
документација (грађевински пројекти, електро
пројекти, машински пројекти, и сл.) са документацијом коју издају надлежне институције а
које су неопходне за реализацију предлога
пројекта.
Члан 3.
Подносиоци пројекта могу бити
директни и индиректни корисници буџета
Општине Врњачка Бања, јавна предузећа

чији је оснивач Општина Врњачка Бања,
установе које се делимично финансирају из
буџета Општине Врњачка Бања у складу са
законом (у даљем тексту: подносиоци
пројекта).
Пројекте могу поднети и правна и
физичка лица, као и удружења, уколико
обезбеде партнерство са подносиоцима
пројекта из става 1. овог члана и уколико се
ради о пројектима чији је циљ у делукругу
надлежности јединица локалне самоуправе у
складу са Законом о локаланој самоуправи (у
даљем тексту: партнери).
Члан 4.
Регистар пројеката води се у
електронској форми у Општинској управи
Општине Врњачка Бања на основу докуметације коју поднесу подносиоци пројеката и
партнери а који су прошли процедуру
евалуације пројекта од стране Комисије за
евалуацију (у даљем тексту: Комисија).
Члан 5.
Овлашућује се председник Привременог органа да формира Комисију за
евалуацију пројеката. Комисија се састоји од 5
чланова у основном саставу.
Комисија може имати и више чланова проширени састав у зависности од врсте
пројеката.
Члан 6.
Комисија разматра пројекте на редовним седницама једанпут месечно.
Комисија може разматрати пројекте и
у краћем року у зависности од потребе на
ванредним седницама.
Члан 7.
Регистар пројеката води надлежно
одељење Општинске управе општине Врњачка
Бања и обавља све административне послове
везане за рад Комисије.
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Члан 8.
Комисија доноси упутство за припрему
пројеката на основу кога поносиоци пројекта
израђују предлоге пројеката.
У регистар пројеката могу се уписати
предлози пројеката који су урађени и по
другом методолошком приступу који комисија
верификује са модификацијама или без
модификација.
Члан 9.
Обавезују се све организационе
јединице Општинске управе Општине Врњачка Бања, индиректни корисници, јавна
предузећа и установе чији је оснивач Општина
Врњачка Бања да на захтев одељења
Општинске управе општине Врњачка Бања
надлежног за вођење регистра и праћење рада
Комисије доставе тражене податке по хитном
поступку.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
Општине Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1573/08 од 20.11.2008.годинe
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
219.

- Формална исправност пројекта.

На основу члана 2. Одлуке о образовању Привременог органа општине Врњачка
Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008), члана 48.
Закона о буџетском систему («Службени
гласник РС» бр. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05,
101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06), члана 21.
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2008.г. («Службени лист општине Врњачка
Бања» бр. 10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и 21/08исправка)
и чл.26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08),
решавајући о текућим и неодложним пословима из надлежности Општинског већа,
Привремени орган општине Врњачка Бања на
12. седници одржаној 20.11.2008.године, која
је наставак седнице од 14.11.2008.године,
донео је

-Испуњеност
циљева
утврђених
стратешким документима Општине Врњачка
Бања,
-Испуњеност циљева утврђена програмским документима Општине Врњачка Бања.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА

Члан 10.
Предлоге пројекта које Комисија
позитивно оцени у складу са критеријумима за
оцену предлога пројеката уписују се у
Регистар пројеката.
Члан 11.
Критеријуми за упис предлога пројекта
у регистар пројеката имају два нивоа:
I ниво
II ниво

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Рок за доношење упутства од стране
Комисије је 15 дана од дана формирања
комисије.
Члан 13.
Корисници пројеката који су поднели
предлоге пројеката за финансирање из
Националног инвестиционог плана обавезују
се да изврше верификацију тих пројеката у
складу са овом одлуком.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 21/08-исправка) у оквиру
раздела 1.18., функционална класификација
400, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва- пројекти,
одобравају се средства у укупном износу од
3.189.200 динара у корист следеће апропријације у разделу 13.04 Капиталне субвенције,
функционална класификација 410, економске
класификације 4512 назив апропријације
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
организацијама. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве-
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пројекти и увећати планирана апропријација
4512
Капиталне
субвенције
јавним
нефинансијским организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева ЈП ''Борјак'' бр.400-1407/08
од 23.10.2008.год. упућеног Привременом
органу, за набавку опреме у износу од
2.316.000,00 динара и захтева ЈП ''Бели извор''
бр. 400-1148/08 од 17.10.2008.г. за одобрење
средстава у износу од 873.200,00 динара, на
име реализације уговора бр.01-1970 од
8.7.2008.године који за предмет има израду
пројекта изведеног стања ЦС ''Селиште'' и
реконструкција водовода од ЦС ''Селиште'' до
ЦС ''Запис''.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1148/08 од 14.11.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
220.
На основу члана 2. Одлуке о
образовању Привременог органа општине
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008),
чл.14 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.10/07,
2/08, 17/08, 20/08,21/08-исправка и 24/08) и
чл.26. Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о
текућим и неодложним пословима из надлежности председника општине, Привремени
орган општине Врњачка Бања, на 13. седници,
одржаној 25.11.2008. године, донео је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о расподели средстава за
социјалну заштиту из буџета општине
Члан 1.
У чл.2. Одлуке о расподели средстава
за социјалну заштиту из буџета општине
(Сл.лист општине Врњачка Бања бр.16/08), у
тачки 1. број: ''35%'' се мења у број: ''51%'', у

тачки 2. број: ''25%'', се мења у број:''35%'' и у
тачки 3. број: ''40%'', се мења у број: ''14%''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1192/08 од 25.11.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
221.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 21/08-исправка и 24/08) и чл.26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.12/08),
решавајући о
текућим и неодложним пословима из надлежности председника општине, Привремени
орган општине Врњачка Бања, на 13. седници,
одржаној 25.11.2008. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине
Врњачка
Бања
за
2008.г.
(«Службени лист општине Врњачка Бања» бр.
10/07, 02/08, 17/08, 20/08, 21/08-исправка и
24/08) у оквиру раздела 1.04., 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
апропријације у разделу 7.) Физичка култура
функционална класификација 810, економске
класификације 48191 назив позиције- Дотације
спортским и омладинским организацијама. За
наведени износ умањиће се планирана позиција текуће резерве и увећати планирана
апропријација 48191- Дотације спортским и
омладинским организацијама.

Страна 4

- Број 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 27.11.2008.године

2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева Рукометног клуба-жене
ОРК Врњачка Бања
бр.403-1613/08 од
25.11.2008.год. упућеног председнику Привременог органа општине Врњачка Бања за реализацију активности клуба у наредном
периоду.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1613/08 од 25.11.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
222.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 21/08-исправка и 24/08) и чл.26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.12/08), решавајући о текућим и неодложним пословима из надлежности
председника општине,
Привремени орган
општине Врњачка Бања, на 13. седници,
одржаној 25.11.2008. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08, 21/08-исправка и 24/08) у оквиру
раздела 1.04., функционална класификација
110, економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају
се средства у укупном износу од 45.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 7.) Физичка култура, функционална
класификација 810, економске класификације
48191 назив позиције- Дотације спортским и
омладинским организацијама. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће

резерве и увећати планирана апропријација
48191- Дотације спортским и омладинским
организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева Одбојкашког клуба ''Грачац''
бр.400-1564/08 од 13.11.2008.год. упућеног
Одбору за омладину и спорт за несметано
такмичење друге екипе у наредном периоду.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу Општине
Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1564/08 од 25.11.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
223.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08 и 20/08), чл.26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08) и
чл.1.
Одлуке
о
поверавању
послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 24/08) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 160.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.22) Црвени
крст, функционална класификација 310,
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економске класификације 481, назив позиције
Дотације невладиним организацијама. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција
481-.
Дотације
невладиним
организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине
Врњачка Бања, по поднетом захтеву Одељења
за финансије и буџет, а по поднетом захтеву
Црвеног
крста
бр.400-1584/08
од
17.11.2008.године због недостајућих средстава
ради подмирења трошкова редовних акција
које организује Црвени крст Врњачка Бања.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1584/08 од 18.11.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
224.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08 и 20/08), чл.26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08) и
чл.1. Одлуке о поверавању послова председнику Привременог органа бр.020-70/08 од
13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 24/08) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа

буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 105.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 9.06) Месна
заједница Руђинци, функционална класификација 421, економске класификације 494, назив позиције Текући расходи, у финансијском
плану аналитички на апропријацији 411- Плате
и додаци запослених у износу од 89.000,00
динара и апропријацији 412-Социјални доприноси на терет послодавца у износу од
16.000,00 динара. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана позиција 494-. Текући
расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског корисника Општинске управе општине Врњачка
Бања, по поднетом захтеву Одељења за
финансије и буџет, а по поднетом захтеву
Месне заједнице Руђинци бр.400-1316/08 од
30.9.2008.године због недостајућих средстава
ради исплате зараде за једног запосленог
радника у МЗ Руђинци.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1316/08 од 21.11.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
225.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08,20/08), чл.26. Пословника о раду Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08) и
чл.1.
Одлуке
о
поверавању
послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 24/08) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 20.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.05)
Удружења
и
савези,
функционална
класификација 133, економске класификације
4819, назив позиције Дотације осталим
непрофитним институцијама. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 4819Дотације осталим непрофитним институцијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине
Врњачка Бања, по поднетом захтеву Одељења
за заштиту животне средине и локални развој,
а по поднетом захтеву Савеза слепих из
Краљева бр.400-1552/08 од 10.11.2008.године
за финансирање програмских активности до
краја 2008.године.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1552/08 од 25.11.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
226.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08 и 20/08), чл.26. Пословника о раду Привременог органа општине Врњачка Бања

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08) и
чл.1.
Одлуке
о
поверавању
послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 24/08) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 65.200,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.05)
Удружења
и
савези,
функционална
класификација 133, економске класификације
4819, назив позиције Дотације осталим
непрофитним институцијама. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 4819Дотације осталим непрофитним институцијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине
Врњачка Бања, по поднетом захтеву Одељења
за заштиту животне средине и локални развој,
а по поднетом захтеву Удружења бањских и
климатских места Србије бр.400-1446/08 од
18.10.2008.године за измирење чланског
доприноса за II полугође 2008.године.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1446/08 од 25.11.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
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227.
На основу члана 48. Закона о
буџетском систему («Службени гласник РС»
бр. 9/02 и 87/02), члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08 и 20/08), чл.26. Пословника о раду Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.12/08) и
чл.1.
Одлуке
о
поверавању
послова
председнику Привременог органа бр.020-70/08
од 13.8.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања» бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 24/08) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
укупном износу од 205.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.26) Услуге
локалног
информисања,
функционална
класификација 830, економске класификације
423, назив позиције Услуге по уговору. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција 494- Услуге по уговору.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине
Врњачка Бања, по поднетом захтеву Одељења
за финансије и буџет, а по поднетом захтеву
ЈП ''Радио телевизија Врњачка Бања'' бр.4001609/08 од 24.11.2008.године за финансирање
услуга додатног локалног информисања.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1609/08 од 25.11.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
228.
Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-83/2008
Датум:26.11.2008.год.
На основу члана 50. Закона о локалним
изборима (Сл.гласник РС, бр.129/07) и члана
74. став 8. Закона о избору народних посланика (Сл.гласник РС, бр.35/00, 57/03, 18/04 и
101/05), Изборна комисија општине Врњачка
Бања за избор одборника Скупштине општине
Врњачка Бања на седници одржаној дана
26.11.2008.године донела је:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ПОНОВНИХ ИЗБОРА ЗА
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
БР. 15. – СНЕЖНИК
1.Расписују се поновни избори за одборнике
Скупштине општине Врњачка Бања за
30.11.2008.године за бирачко место бр.15.Снежник-кафић ''Страњанци'', ул.Врњачка 58,
Врњачка Бања.
2. Рокови за вршење изборних радњи почињу
да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Поновне изборе на бирачком месту из тачке
1. ове одлуке за одборнике Скупштине
општине Врњачка Бања спровешће органи за
спровођење избора на основу одредаба Закона
о локалним изборима.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања.''.
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Славица Станковић,с.р
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