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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
- 1.17. Средаства за финансирање
пројеката, под ред.бр. 33. економска
-1.17. Средства за финансирање
пројеката, под ред.бр.33.економска класификација 49912, назив позиција Текућа резервапројекти износ у колони 5. – средства из
буџета 01: ''72.553.000'', мења се у износ од:
''52.053.000'',
- 1.24. Сталне манифестације од значаја за Општину, под ред.бр. 41. економска
класификација 424, назив позиција Специјализоване услуге, износ у колони 5. – средства из буџета 01: ''6.000.000'', мења се у
износ од: ''7.000.000''.
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233.
На основу члана 2. Одлуке о
образовању Привременог органа општине
Врњачка Бања (''Сл. гласник РС'', бр. 73/2008),
чл. 29. Закона о буџетском систему ("Сл.
гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005,
66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и
86/2006), чл. 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС" бр.
62/2006) 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 Скупштине општине, Привремени орган
општине Врњачка Бања, на 15. седници,
одржаној 10.12.2008. године, донео је
О Д Л У К У
О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
2008.ГОДИНУ
Члан 1.
У чл. 37. Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка
Бања“, бр.10/07, 2/08, 17/08, 20/08, 21/08исправка и 24/08), у разделу 1. Скупштина
општине, Општинско веће и њихова радна
тела:
- 1. 03. Остали трошкови, под ред бр.
13. економска класификација 4237, назив
апропријације Репрезентација, износ у колони
5. – средства из буџета 01: ''2.200.000'', мења се
у износ од: ''3.000.000'',
- 1.04. Резерва буџета, под ред.бр. 20.
економска
класификација
49912,
назив
позиција Текућа резерва, износ у колони 5. –
средства из буџета 01: ''11.000.000'', мења се у
износ од: ''13.500.000'',
- 1.05. Удружења и савези, под ред.бр.
21. економска класификација 4819, назив
позиција Дотације осталим непрофитним
институцијама, износ у колони 5. – средства из
буџета 01: ''2.100.000'', мења се у износ од:
''2.300.000'',

Члан 2.
У чл.37. у разделу 8.- Комунални
јавни расходи:
- 8.02. Послови одрж. и инвест. у комун.делатности-јавна расвета, под ред бр. 131.
економска класификација 425, назив апропријације Текуће поправке и одржавање,
износ у колони 5. – средства из буџета 01:
''5.300.000'', мења се у износ од: ''6.300.000'',
- 8.03. Послови одрж. и инвест. у
комун.делатности-путеви, под ред бр. 133.
економска класификација 425, назив апропријације Текуће поправке и одржавање,
износ у колони 5. – средства из буџета 01:
''90.130.000'', мења се у износ од:
''105.130.000''.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке,
престаје да важи део решење председника
општине бр.400-339/08 од 12.5.2008.године,
који се односи на одобравање средстава за
реализацију пројеката са апропријације
текућа резерва- пројекти у разделу 1.17.
економска класификација 49912, одобрене у
корист апропријације капиталне субвенције у
разделу 13.04. економска класификација 4512
и то:
- смањење губитка пијаће воде у износу од
13.310.000 динара,
- побољшање водоснабдевања из посто-јећих
капацитета у износу од 7.011.000 динара и
- уређење корита Врњачке реке у износу од
9.834.000 динара.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке,
престаје да важи решење Привременог
органа бр.400-1496/08 од 31.10.2008.године,
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којим су одобрена средства са апропријације
текућа
резервапројекти
у
разделу
1.17.економска класификација 49912 у корист
апропријације пројектно планирање у разделу
1.19. економске класификације 5114, за
реализацију израде просторног плана општине
Врњачка Бања у износу од 5.000.000 динара, по
основу Уговора о преузимању дуга који је
закључен између Општине Врњачка Бања, ЈП
Дирекције за планирање и изградњу и
Министарства животне средине и просторног
планирања, заведен у Општинској управи под
бр.110-152/08 од 31.10.2008.године.
Члан 5.
Обавезује се Служба за скупштинске
послове да на основу измена и допуна из ове
одлуке уради пречишћен текст и изврши
одговарајуће измене износа (подзбирова,
збирова и других изведених података) у оним
деловима одлуке који су последица наведених
промена.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од
01.01.2008.г.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1711/08 од 10.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________
234.
На основу чл. 2. Одлуке о образовању
Привременог органа општине Врњака Бања
(„Сл.гласник РС“,бр.73/2008), чл. 6. и 8. Закона
о
финансирању
локалне
самоуправе
(''Сл.гласник РС'' бр. 62/06), чл. 11. Закона о
порезима на имовину (''Сл.гласник РС'' бр.
26/01, 45/02-СУС, 80/02, 135/04 и 61/07) 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
Скупштине општине, Привремени орган општине Врњачка Бања, на 15. седници, одржаној
10.12.2008. године, донео је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о висини стопе пореза на
имовину за 2008.годину

Члан 1.
У називу Одлуке о висини стопе
пореза на имовину за 2008.годину (''Сл.лист
општине Врњачка Бања бр.10/07''), брише се
текст: ''за 2008.годину''.
Члан 2.
У чл.1. и чл.2. брише се текст: ''за
2008.годину''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1712 /08 од 10.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________
235.
На основу члана 7., 36. и 44б. Закона о
превозу у друмском саобраћају (''Сл.гласник
РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06),
члана 2. Одлуке о образовању Привременог
органа општине Врњачка Бања (''Сл.гласник
РС'', бр.73/2008) и члана 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
Скупштине општине, Привремени орган
општине Врњачка Бања на 15. седници
одржаној 10.12.2008.године, донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.5/07 и
20/08) у члану 11. додаје се став 2. који гласи:
''Испитивање погодности моторног
возила за такси превоз врши комисија из
става 1.овог члана, на основу упута за
испитивање погодности возила који издаје
надлежни орган. Испитивање возила врши се
у складу са Правилником о испитивању
погодности такси возила који доноси
Извршни орган општине, на предлог
одељења Општинске управе надлежног за
послове саобраћаја.
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Ставови: 3., 4. и 5. постају ставови: 4.,
5. и 6.
Члан 2.
У члану 12. додаје се став 2. који
гласи:
''Надлежни орган, уколико на основу
достављене документације из става 1. овог
члана, утврди да је такси превозник (правно
лице или предузетник), испунио услове
прописане чланом 8. ове одлуке за физичко
лице-предузетника, односно чланом 9.ове
одлуке за правно лице, издаје такси
превознику (правном лицу или предузетнику)
упут за испитивање погодности моторног
возила.''
Члан 3.
У члану 12. став 3.који постаје став 4.
се мења и гласи: ''Надлежни орган издаће
сагласност или одбити захтев за обављање
делатности такси превоза у року од 10 дана
од дана прегледа возила''.
Став 4. постаје став 5.
Члан 4.
У члану 14. став 4. се мења и гласи:
''Кровна ознака „ТАХI“, коју поставља
ауто такси превозник, мора бити постављена
паралелно са ветробранским стаклом, са обе
стране
истог
изгледа,
висине
од
14.центиметра до 20. центиметара и дужине
од 40.центиметра до 60. центиметара. Кровна
ознака „ТАХI“ на левој страни мора
садржати основни грб општине Врњачка
Бања, на десној страни број такси дозволе, а у
средини натпис “ТAXI“, са пословним
именом.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а обајвиће се у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-314/08 од 10.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
___________________________________________
236.
На основу чл. 2. Одлуке о образовању
Привременог органа општине Врњака Бања
(„Сл.гласник РС“,бр.73/2008), чл. 6. и 8.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Сл.гласник РС'' бр. 62/06), чл. 73., 74. 76.

Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник
РС'', бр. 47/03 и 34/06) 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
Скупштине општине,
Привремени орган
општине Врњачка Бања, на 15. седници,
одржаној 10.12.2008. године, донео је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о критеријумима и
мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање и закупнине грађевинског
земљишта
Члан 1.
У чл.9. ставу 1. Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање и закупнине грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.10/07), врши се усклађивање
постојећих износа накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, у складу са ст.2.
овог члана, на следећи начин:
- у екстра зони , износ од: ''17.029,00 динара'',
мења се у износ од: ''18.732,00 динара'',
- у првој зони, износ од: ''12.745,00 динара'',
мења се у износ од: ''14.019,00 динара'',
- у другој зони, износ од: '' 7.069,00 динара'',
мења се у износ од : ''7.776,00 динара'' ,
- у трећој зони, износ од:'' 4.177,00 динара'',
мења се у износ од: ''4.595,00 динара'',
-у четвртој зони, износ од '' 2.088,00 динара'',
мења се у износ од: ''2.297,00динара.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном листу
општине Врњачка Бања, а примењиваће се од
1.1.2009.године.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:436-8752 /08 од 10.12.2008.године.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________
237.
На основу члана 7., 36. и члана 44.б.Закона
о
превозу
у
друмском
саобраћају
(„Сл.гласник РС“, бр.46/95, 66/01, 61/05,
91/05 и 62/06), члана 5. и члана 11. Одлуке о
ауто-такси превозу на територији општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.5/07, 20/08) и Одлуке о изменама и
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допунама Одлуке о ауто-такси превозу
бр.344-314/08 од 10.12.2008.год., Програма
потреба за ауто-такси превозом на територији
општине Врњачка Бања за 2008.годину
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.8/07 и
2/08), члана 2. Одлуке о образовању
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.гласник РС'', бр.73/2008) и члана 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 Врњачка
Бања, на предлог Одељења за заштиту
животне средине и локални развој-надлежног
за послове саобраћаја, Привремени орган
општине Врњачка Бања донео је,
П Р А В И Л Н И К
О ИСПИТИВАЊУ ПОГОДНОСТИ ТАКСИ
ВОЗИЛА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и
поступак испитивања погодности моторног
возила за такси превоз (у даљем тексту:
возило).
Члан 2.
Ауто-такси превоз обавља се возилом
које је намењено и погодно за такси превоз.
Возило је намењено и погодно за
такси превоз ако испуњава услове прописане
одредбама члана 10. став 1. и 3. Одлуке о
ауто-такси превозу (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.5/07, 20/08) и Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о ауто-такси
превозу бр.344-314/08 од 10.12.2008.године.
Испитивањем погодности возила
утврђује се испуњеност услова из става 2.
овог члана.
Члан 3.
Испитивање погодности моторног
возила за такси превоз врши комисија коју
образује Извршни орган. Комисија се састоји
од председника и два члана и бира се на
период од две године.
Члан 4.
Испитивање погодности возила комисија обавља на основу упута за испитивање
погодности возила (у даљем тексту: упут)
који издаје надлежни орган.
Надлежни орган издаје упут: Физи–
чком лицу, које је поднело захтев за издавање
сагласности за обављање делатности такси
превоза, ако је испунило услове из члана
8.Одлуке, а правном лицу које је поднело

захтев за издавање сагласности за обављање
делатности такси превоза, ако је испунило
услове из члана 9.Одлуке о ауто-такси
превозу, у року од седам дана од дана утврђивања да је испунио ове услове.
Члан 5.
Упут садржи:
- податке о власнику возила односно
кориснику возила по основу уговора о
лизингу (у даљем тексту:корисник возила),
- датум и место обављања испитивања
погодности возила,
- податке да ли се испитивање погодности
возила обавља први пут у редовном прегледу
или приликом замене возила,
- назнаку докумената које је власник,
односно корисник возила дужан да донесе на
увид као доказ о испуњености услова,
- доказ о уплати таксе за преглед возила.
Власник, односно корисник возила је
дужан да донесе на увид комисији следећа
документа:
- саобраћајну дозволу за возило,
- ако је власник односно корисник возила
правно лице, овлашћење којим се физичко
лице овлашћује да у име и за рачун правног
лица изврши испитивање погодности,
-доказ да је возило технички исправно
(извршен технички преглед возила у
овлашћеној организацији),
- доказ да возило има исправан, баждарен на
важећу тарифу, пломбиран таксиметар,
- доказ о исправности противпожарног
апарата.
Члан 6.
О раду комисије води се извештајзаписник, на основу којег надлежни орган
издаје Потврду о погодности возила за обављање ауто-такси превоза, и садржи: датум и
место испитивања погодности возила, податке о власнику или кориснику возила, податке о возилу и резултатима прегледа возила
чија се подобност испитује.
Примедбе и запажања комисије у поступку уносе се у записник.
Записник потписују чланови комисије и
власник односно корисник возила, а примерак записника у коме су константоване
примедбе и запажања уручује се власнику
односно кориснику возила.
Члан 7.
Испитивању погодности возила поред
чланова комисије, присуствује и овлашћено
лице у правном лицу, односно предузетник
или физичко лице коме је орган Општинске

Страна 5

- Број 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 11.12.2008.године

управе надлежан за послове саобраћаја издао
упут.
Пре почетка испитивања погодности
возила лице из става 1. овог члана, дужно је
да комисији преда упут, као и документацију
из члана 5. Правилника.
Уколико лице из става 1.овог члана на
приложи тражене доказе, комисија неће
извршити испитивање погодности возила, о
чему ће сачинити записник.
Члан 8.
Испитивање погодности возила за такси превоз обухвата поступак индентификације возила, визуелни и функционални
преглед.
Члан 9.
Комисија обавља индентификацију возила на основу увида у саобраћајну дозволу
возила и возило.
Ако комисија у поступку индентификације возила утврди нетачност односно
несагласност података, сачиниће записник са
примедбама и запажањима.
Након завршетка поступка индентификације возила, комисија обавља визуелни
преглед возила.
Члан 10.
Визуелним прегледом возила комисија
утврђује испуњеност следећих услова:
-да је возило без спољашњих оштећења,
- да је возило чисто,
- да возило има најмање четворо врата,
- да возило поседује највише пет седишта
рачунајући и седиште возача,
- да је унутрашњост возила (седишта,
оплате врата и крова, подне облоге, облоге
простора за смештај пртљага, рукохвати,
ручице за отварање врата, ручице за отварање
прозора и сл.) без оштећења,
- да возило има таксиметар са штампачем
рачуна постављен тако да је доступан возачу
у току вожње и да је видљив од стране
путника који седе на задњем седишту возила
(мора бити постављен у зони средишње
конзоле возила,
- да возило има обезбеђен простор за
постављање ценовника превоза путника
постављен тако да његов садржај буде
видљив путницима,
- да на бочним странама возила има јасно
исписан назив предузетничке радње, привредног друштва-предузећа, осим за возила која
први пут врше испитивање погодности за
такси превоз,
- да је возило опремљено противпожарним
апаратом,

- да је свако седиште у возилу опремљено
сигурносним појасевима према декларацији
произвођача,
- да је кровна ознака „ТAXI“ постављена у
складу са чланом 10. став 1. тачка 11. и
чланом 14. став 3. и 4. Одлуке о ауто-такси
превозу,
- да је кровна ознака„ТAXI“, осветљења,
повезана са системом за напајање електричном енергијом возила помоћу одговарајућег
прикључка који омогућава да се осветљавајући део кровне ознаке аутоматски пали,
односно гаси преко таксиметра.
Ако комисија у поступку визуелног
прегледа возила утврди да возило не испуњава услове прописане претходним ставом
овог Правилника, обуставиће поступак испитивања погодности возила и сачинити
записник са примедбама и запажањима.
Члан 11.
Комисија по спроведеном поступку
испитивања погодности возила за обављање
такси превоза, доставља надлежном органу
Општинске управе извештај о испитивању
погодности возила са примедбама и запажањима, као и са мишљењем да ли возило испуњава, или не испуњава услове за обављање
јавног превоза, ауто-такси превоза прописане
Законом о превозу у друмском саобраћа-ју
(''Сл.гласник РС'', бр.46/95, 66/2001, 61/2005,
91/2005, и 62/2006), Одлуком о ауто-такси
превозу и овим Правилником.
Члан 12.
Надлежни орган на основу извештаја из
члана 11. Правилника којим се утврђује да је
возило намењено и погодно за такси превоз
при првом прегледу, редовном прегледу или
замени возила, издаје Потврду о погодности
возила за обављање ауто-такси превоза на
територији општине Врњачка Бања и то са
роком важења од једне године.
Члан 13.
Уколико надлежни орган константује
на основу записника комисије да возило
правног лица односно предузетника не испуњава услове прописане Одлуком и Правилником о испитивању погодности моторног
возила, одбиће захтев за издавање сагласности за обављање јавног превоза, аутотакси превоза.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у „Сл.листу општине
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Врњачка Бања“, а примењиваће се од
01.01.2009.године.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 344-316/08 од 10.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић с.р.
______________________________________
238.
На основу члана 2. Одлуке о
образовању Привременог органа општине
Врњачка (Сл.гласник РС бр.73/08), , чл.53. и
54. Закона о основима система образовања и
васпитања (“Сл.гласник РС”,бр. 62/03, 64/03испр., 58/04 и 62/04-испр., 79/05, 81/05 и
101/05), 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 Скупштине општине,
Привремени орган општине Врњачка Бања
на својој 14. седници, одржаној 3.12.2008.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Гимназије Врњачка Бања
I.
Разрешава се Јовановић Радица дужности члана Школског одбора Гимназије
Врњачка Бања, због престанка основа по
којем је именована испред Савета родитеља.
II.
Именује се Славиша Марковић,
испред Савета родитеља за члана Школског
одбора Гимназије Врњачка Бања.
III.
Ово решење ступа на снагу наредног
дана од дана доношења а објавиће се у
“Сл.листу општине Врњачка Бања”.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-168/08 од 3.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р
______________________________________

239.
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 14.став 2. 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), чл.3. Одлуке о петим изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.годину бр.400-1711/08 од
10.12.2008.године 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 15.
седници одржаној 10.12.2008.године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
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) и Одлуке о петим изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.годину бр.400-1711/08 од
10.12.2008.годдине у оквиру раздела 1.17.,
функционална класификација 400, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва- пројекти, одобравају се
средства у укупном износу од 11.195.000
динара у корист следеће апропријације у
разделу 13.04. Капиталне субвенције, економске класификације 4512 назив апропријације капиталне субвенције јавним нефинансијским организацијама. За наведени износ
умањиће се планирана позиција текуће резерве- пројекти и увећати планирана апропријација 4512 капиталне субвенције јавним
нефинансијским организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине
Врњачка Бања бр.400-1697 од 8.12.2008.г., за
реализацију пројекта из Националног
инвестиционог плана и то:
- смањење губитка пијаће воде у
износу од 11.000.000 динара,
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побољшање водоснабдевања из
постојећих капацитета у износу
од 195.000 динара.

3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити
Општине Врњачка Бања''.

у

''Сл.листу

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1697/08 од 10.12.2008.године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
________________________________________

пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 97.000,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 9.03) Месна
заједница Грачац, функционална класификација 421, економска класификација 495
назив позиције Издаци за нефинансијску
имовину.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева МЗ Грачац бр.400-1691/08
од 5.12.2008.године, за набавку нисконосеће
приколице.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1691/08 од 10.12.2008.год.

240.
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 14.став 2. 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), чл.3. Одлуке о петим изменама и
допунама Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.годину бр.400-1711/08 од
10.12.2008.године 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 15.
седници одржаној 10.12.2008.године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА
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) и Одлуке о
петим изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.годину
бр.400-1711/08 од 10.12.2008.године у оквиру
раздела 1.18. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација 400,
економска класификација 49912 назив
апропријације текућа буџетска резерва –

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
241.
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 10.000,00 динара у корист следеће
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апропријације у разделу 7.02) 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 позиција 48191- Дотације
спортским и омладинским организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу усменог захтева председника
Привременог органа општине Врњачка Бања,
а по поднетом захтеву Стонотениског клуба
''Гоч'' Врњачка Бања бр.400-1661/08 од
2.12.2008.године, како би санирали паркетну
површину у стоно-тениској дворани у хотелу
''Бреза''.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1661/08 од 3.12.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.

_____________________________
242.
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 и 24/08), 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
30.000,00
динара
у
корист
следеће
апропријације у разделу 1.03) Остали трошкови, функционална класификација 112,
економске класификације 424, назив позиције Специјализоване услуге. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 424Специализоване услуге.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу
захтева директног буџетског
корисника Општинске управе општине
Врњачка Бања, по поднетом захтеву Службе
за скупштинске и нормативно-правне послове бр. 400-1637/08 од 28.11.2008.године, за
реализацију акције ''Светског дана борбе
против сиде''.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово решење објавити у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања.''
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1637/08 од 28.11.20008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.

_____________________________
243.
На основу члана 2. Одлуке о обра-зовању
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл.гласник РС'', бр.73/2008), члана 48. Закона
о буџетском систему (''Службени гласник Р''
бр. 9/02 - 86/06) члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.године,
(''Службени лист општине Врњачка Бања''
бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и 24/08), члана 26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.12/08), и става 3. Закључка
Привременог
органа
бр.400-1429/08
од
20.11.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е НЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бања'' бр. 10/07, 02/08,
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17/08, 20/08 и 24/08) ) у оквиру раздела 1.18.
Средства
за
финансирање
пројеката,
функционална класификација 400, економска
класификација 49912 назив апропријације
текућа буџетска резерва – пројекти одобравају
се средства у укупном износу од 50.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 10) Основно образовање, функционална класификација 912, економска класификација 463 назив позиције Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, ОШ
''Младост'' Врњци за опремање намештајем
учионица у истурненом одељењу у Штулцу.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
244.
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 - 86/06)
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.год., ( ''Службени лист општине
Врњачка Бања'' бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и
24/08), члана 26. Пословника о раду Привременог органа општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', бр.12/08) и
става 3. Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, председник Привременог органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација 400,

економска класификација 49912 назив
апропријације текућа буџетска резерва –
пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 300.000,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 10) Основно
образовање, функционална класификација
912, економска класификација 463 назив
позиције Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, ОШ
''Младост'' Врњци за постављање подне
облоге у учионицама на спрату школе.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
245.
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 - 86/06) члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.године,
(''Службени лист општине Врњачка Бања''
бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и 24/08), члана 26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.12/08), и става 3. Закључка
Привременог
органа
бр.400-1429/08
од
20.11.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е НЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18.
Средства за финансирање пројеката, функционална класификација 400, економска класификација 49912 назив апропријације текућа
буџетска резерва – пројекти одобравају се
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средства у укупном износу од 600.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 10) Основно образовање, функционална класификација 912, економска класификација 463 назив позиције Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, ОШ
''Попински
борци''
Врњачка
Бања
за
реконструкцију оргаде игралишта у школи.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________

социјалну заштиту из буџета општине,
функционална класификација 040, економска
класификација 472 назив позиције Накнаде за
социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, Центру
за социјални рад за пројекат ''Пружање
здравствених услуга помоћи у кући''.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
247.

246.
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 - 86/06)
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.год., ( ''Службени лист општине
Врњачка Бања'' бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и
24/08), члана 26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр.12/08), и става 3. Закључка Привременог
органа бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године,
председник Привременог органа, донео је
Р Е Ш Е НЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација 400,
економска класификација 49912 назив
апропријације текућа буџетска резерва –
пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 178.580,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 12.02) Накнаде за

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 - 86/06) члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.год., (
''Службени лист општине Врњачка Бања''
бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и 24/08), члана 26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.12/08), и става 3. Закључка
Привременог
органа
бр.400-1429/08
од
20.11.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18.
Средства за финансирање пројеката, функционална класификација 400, економска класификација 49912 назив апропријације текућа
буџетска резерва – пројекти одобравају се
средства у укупном износу од 500.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 11) Средње образовање, функционална
класификација 922, економска класификација
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463 назив позиције Донације и трансфери
осталим нивоима власти у финансијском плану
Гимназије на апропријацији 512 Машине и
опрема.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, Гимна–
зији Врњачка Бања за пројекат ''Опремање
кабинета за рачунарство и информатику''.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
248.
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 - 86/06)
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.год., ( ''Службени лист општине
Врњачка Бања'' бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и
24/08), члана 26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр.12/08), и става 3. Закључка Привременог
органа бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године,
председник Привременог органа, донео је
Р Е ШЕ Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација 400,
економска класификација 49912 назив
апропријације текућа буџетска резерва –
пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 189.175,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 10) Основно
образовање, функционална класификација

912, економска класификација 463 назив
позиције Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, ОШ
''Бранко Радичевић'' Вранеши за ограђивање
школског дворишта.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
249.
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 Р''
бр. 9/02 - 86/06) члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.године
(''Службени лист општине Врњачка Бања''
бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и 24/08), члана 26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.12/08), и става 3. Закључка
Привременог
органа
бр.400-1429/08
од
20.11.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18.
Средства за финансирање пројеката, функционална класификација 400, економска класификација 49912 назив апропријације текућа
буџетска резерва – пројекти одобравају се
средства у укупном износу од 622.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 9.05) Месна заједница Врњци, функционална класификација 421, економска класификација 494 назив позиције Текући расходи.
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2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, МЗ
Врњци за ПДР трасе главног колектора за
сакупљање отпадних вода.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
______________________________________
250.
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 - 86/06)
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.год., ( ''Службени лист општине
Врњачка Бања'' бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и
24/08), члана 26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр.12/08), и става 3. Закључка Привременог
органа бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године,
председник Привременог органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација 400,
економска класификација 49912 назив
апропријације текућа буџетска резерва –
пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 770.000,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 9.03) Месна
заједница Грачац, функционална класификација 421, економска класификација 494
назив позиције Текући расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа

бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, МЗ
Грачац за поправку земљаног пута према
шуми и резервоару водовода Врући извори.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
251.
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 - 86/06) члана 21. Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.год., (
''Службени лист општине Врњачка Бања''
бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и 24/08), члана 26.
Пословника о раду Привременог органа
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр.12/08), и става 3. Закључка
Привременог
органа
бр.400-1429/08
од
20.11.2008.године, председник Привременог
органа, донео је
Р ЕШЕ Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2008.г. (''Службени
лист општине Врњачка Бањ'' бр. 10/07, 02/08,
17/08, 20/08 и 24/08) ) у оквиру раздела 1.18.
Средства
за
финансирање
пројеката,
функционална класификација 400, економска
класификација 49912 назив апропријације
текућа буџетска резерва – пројекти одобравају
се средства у укупном износу од 250.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 9.01) Месна заједница Врњачка Бања,
функционална класификација 421, економска
класификација 494 назив позиције Текући
расходи.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, МЗ
Врњачка Бања за завршетак радова на уређењу
дечијег игралишта у насељу ''Река''.

Страна 13

- Број 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 11.12.2008.године

3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_______________________________________

3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу оштине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1429/08 од 05.12.2008.год.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
253.

252.
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 - 86/06)
члана 21. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2008.год., ( ''Службени лист општине
Врњачка Бања'' бр.10/07, 02/08, 17/08, 20/08 и
24/08), члана 26. Пословника о раду
Привременог органа општине Врњачка Бања
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'',
бр.12/08), и става 3. Закључка Привременог
органа бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године,
председник Привременог органа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - ПРОЈЕКТИ
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 1.18. Средства за финансирање
пројеката, функционална класификација 400,
економска класификација 49912 назив
апропријације текућа буџетска резерва –
пројекти одобравају се средства у укупном
износу од 350.000,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 9.01) Месна
заједница Врњачка Бања, функционална
класификација 421, економска класификација
494 назив позиције Текући расходи.
2 Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Привременог органа
бр.400-1429/08 од 20.11.2008.године, МЗ
Врњачка Бања за радове на изради дренажног
одвода у улици Јосифа Панчића и за израду
потпорног зида у улици Бановић Страхиње.

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 класи-фикација 110,
економска класификација 49912 назив
позиције Текућа буџетска резерва одобравају
се средства у укупном износу од 60.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 8.03) Посл.одрж. и инвест.у
комуналниој делатности-путеви, функционална класификација 490, економске класификације 425, назив позиције Текуће поправке и одржавање. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана позиција 425- назив
позиције Текуће поправке и одржавање.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу усменог захтева председника
Привременог органа општине Врњачка Бања,
а по поднетом захтеву ЈП Дирекције за
планирање и изградњу Врњачка Бања бр.4001646/08 од 27.11.2008.године, због недоста–
јућих средстава.
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3.О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.

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

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

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

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1687/08 од 5.12.20008.год.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број:110-29/08 од 8.12.20008.год.

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.

_____________________________
254.
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 7.02) 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
позиција 48191- Дотације спортским и
омладинским организацијама.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу закључка Привременог органа
општине Врњачка Бања бр.110-29/08 од
3.12.2008.године, због повећаних материјалних трошкова рада базена у Војној установи
''Бреза'' Врњачка Бања.

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Зоран Сеизовић,с.р.

_____________________________
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