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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА VI – БРОЈ 12 – ВРЊАЧКА БАЊА – 25.10.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
201.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници одржаној дана 22.10.2010.године, на
основу члана 191. Устава Републике Србије
(''Сл.гласник РС'', бр. 98/06), члана 11. и 32.
тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', бр.
129/2007) и чл.116. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.1/09
и 13/09), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У чл.11. ст.1. тачки 1. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.1/09 и 13/09), врши се измена у тексту,
на начин да се реч: ''јавности'', брише на
постојећем месту, а предвиђа после речи:
''презентовањем''.
Члан 2.
У чл.14. ставу 1. после тачке 36. врши се
одговарајуће померање тачака на следећи начин:
-тачка 38. постаје тачка 37;
-тачка 39. постаје тачка 38;
-тачка 40. постаје тачка 39;
-тачка 41, постаје тачка 40;
-тачка 42. постаје тачка 41 и
- тачка 43. постане тачка 42.
Члан 3.
У чл.19. став 3. се мења и гласи:
''Општинска управа обавезна је да
редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње, у складу са законом, информише
Општинско веће који исти усваја и доставља
Скупштини општине''.
Члан 4.
У чл.32.ставу 3. на крају реченице се
ставља зарез и додаје текст: ''што Скупштина
констатује посебним актом''.

Члан 5.
У чл.33. ставу 1. иза текста: ''везана за
рад органа Општине'', додаје се текст: ''месних
заједница, јавних предузећа, установа и
организација на територији општине'', а даљи
текст се наставља.
Члан 6.
Члан 35. се мења и гласи: ''Одборник има
право на накнаду изгубљене зараде.
Одборник има право на месечну накнаду за вршење одборничке функције, у складу са
посебном Одлуком Скупштине општине''.
Члан 7.
Члан 41. се мења и гласи: ''Као стална
радна тела могу се образовати одбори, комисије
и савети, чије се надлежности уређује пословником Скупштине.
Скупштина образује 9 сталних радних
тела и то:
1. Бањски савет, који чини председник,
заменик председника и 7 чланова;
2. Одбор за привреду и друштвене
делатности,
који чини председник,
заменик председника и 3 члана;
3. Одбор за пољопривреду и село, који
чини председник, заменик председника и
5 чланова;
4. Одбор за омладину и спорт, који чини
председник, заменик председника и 3
члана;
5. Одбор за рад, социјалну политику и
родну
равноправност,
који
чини
председник, заменик председника и 3
члана;
6. Одбор за безбедност,
који чини
председник, заменик председника и 7
чланова;
7. Одбор за административно-мандатна
питања и нормативна акта, који чини
председник, заменик председника и 5
чланова;
8. Одбор за удружења, савезе и сарадњу са
верским
заједницама,
који
чини
председник, заменик председника и 3
члана и
9. Одбор за сарадњу са територијалним
заједницама и јединицама локалне
самоуправе других држава, који чини
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председник, заменик председника и 3
члана''.
Члан 8.
У чл.42.став 1. се мења и гласи:
'' Чланове сталног радног тела бира и
разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група које предлажу кандидате за
чланове, сразмерно броју одборника одборничке групе у односу на укупан број одборника у
Скупштини општине.
У саставу сталног радног тела приликом
утврђивања сразмерног учешћа одборничких
група у укупном броју чланова сталних радних
тела, обезбеђује се већина оних странака које
чине Скупштинску већину.''
Став 2. постаје став 3.
После става 2., који постаје став 3. додаје
се став 4. који гласи: ''Ако одборничка група не
предложи кандидате из става 1. овог члана,
стално радно тело се констутуише у саставу у
коме је изабрано на основу предлога
одборничких група које су предложиле своје
кандидате, ако је изабрано више од половине
броја чланова сталног радног тела утврђеног
овим Статутом.''
Став 3. постаје став 5.
После става 3. који постаје став 5., додаје
се став 6. који гласи: '' Најмање један члан
радног тела бира се из реда одборника.''
У овом члану се врши се одговарајуће
померање ставова на следећи начин:
-став 4. постаје став 7;
- став 5. постаје став 8;
- став 6. постаје став 9 и
- став 7. постаје став 10.
Члан 9.
У чл.47. се додаје став 3. који гласи:
''Председник Скупштине одговорнан је за рад
сталних радних тела''.
Члан 10.
У чл.48. ставу 7. брише се текст: ''што
Скупштина без расправе, констатује'', а иза речи
''статусу'', додаје текст: ''о чему Скупштина
доноси посебну одлуку.''
Члан 11.
Члан 50. се мења и гласи: ''Председник
Скупштине општине може имати заменика који
га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине општине бира се и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине општине.
Заменик председника Скупштине није на
сталном раду у општини.''

Члан 12.
У чл.56. ставу 1., тачка 5. се мења и
гласи: ''оснива општинску службу за буџетску
инспекцију''.
Члан 13.
У чл.57.ставу 1. број: ''9'', се мења у број:
''7''.
Члан 14.
У чл.58. став 1. се мења и гласи:
''Чланови Општинског већа не могу
истовремено бити и одборници.
Сваки члан Општинског већа, одлуком
председника општине, мора бити задужен за
једну или више области из надлежности
општине''.
Члан 15.
У чл.59. извршити правно техничку
редакцију, која се односи на редослед тачака.
Члан 16.
У чл.88.ставу 7. после текста: ''уређују
се'', додаје се текст: ''овим Статутом и'', а остали
текст се наставља.
Члан 17.
У чл.94. у ставу 2., на крају реченице
ставља се зарез и наставља текст: ''осим уколико је посебним прописом одређена надлежност
другог органа''.
Члан 18.
У чл.94. после става 4. додаје се став 5.
који гласи: ''Председник Скупштине о одржавању јавне расправе обавештава писменим
путем одборнике, чланове Општинског већа и
председнике месних заједница''.
Став 5. постаје став 6.
Ств 6. постаје став 7.
Став 7. постаје став 8.
Члан 19.
У чл.100. додаје се став 3. који гласи:
'' Месне заједнице су дужне да најмање
једанпут годишње подносе извештај Скупштини
општине о остварености Програма самодоприноса на својој територији''.
Члан 20.
Одредбе чл. 7. ове одлуке, примењиваће
се почев од 1.1.2011.године.
Члан 21.
Обавезује се Служба за скупштинске и
нормативно правне послове да сачини и објави
пречишћен текст Статута општине Врњачка
Бања.
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Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-98/10 од 22.10.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_________________________________________
202.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници одржаној дана 22.10.2010.године, на
основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Србије'' број 129 /07), чл.36. ст.1. тачка 1.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.1/09 и 13/09),
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У чл.8. ст.3. Пословника Скупштине
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.1/09), иза речи: ''одбора'',
брише текст: ''Скупштина општине'', а иза речи:
''одлучује'', додаје реч: ''се'' и наставља даљи
текст.
Члан 2.
У чл. 10.ставу 2. на почетку реченице
додаје се текст: ''Кандидат за одборника'', а
остали текст наставља.
Члан 3.
У чл.12. ставу 4. после текста: ''наредној
седници Скупштине'', додаје се текст: ''односно
на седници'', а остали текст се наставља.
Члан 4.
У чл.20.ставу 2. текст: ''што Скупштина
констаује'', се мења у текст: ''о чему Скупштина
доноси посебну одлуку.''
Члан 5.
У чл.21. ставу 1. после речи: ''имати'',
брише се реч: ''два'', а после речи: ''заменика'',
наставља текст: ''који га замењује у случају
његове одсутности и спречености да обавља
своју дужност.''
Ставови 2. и 3. се бришу.

Члан 6.
У чл.22. став 4. се мења и гласи: ''Заменик
председника Скупштине није на сталном раду у
општини.''
Члан 7.
У чл.23. додаје се став 3. који гласи:
''Председник Скупштине је одговоран за рад
сталних радних тела''.
Члан 8.
После чл.23. додаје се члан 23.а. са
наднасловом, који гласи:
''Колегијум Скупштине општине
Члан 23.а
Колегијум Скупштине општине (у даљем
тексту: Колегијум), чине председник Скупштине
и председници одборничких група.
Састанак Колегијума сазива председник
Скупштине, на који обавезно позива председника
општине.
Састанцима Колегијума, могу присуствовати: заменик председника Скупштине,
зам.председника општине, секретар Скупштине и
лица која позове председник Скупштине, ради
давања ближих информација и објашњења у вези
теме састанка.
Састанци се заказују усменим путем.
Састанак Колегијума се може заказивати
између седница Скупштине, као и у току заседања Скупштине, у циљу обезбеђивања сагласности око питања значајних за рад Скупштине.
О ставовима који су постигнути на
Колегијуму, председник Скупштине извештава
Скупштину на првој наредној седници, ако је
састанак одржан између седница, односно на
седници Скупштине, ако је састанак одржан у
току њеног заседања.''
Члан 9.
У чл.27. ставу 1. и 3. се брише реч:
''старији''.
Члан 10.
Члан 40. се мења и гласи:
''Стална радна тела Скупштине општине
су:
1. Бањски савет;
2. Одбор за привреду и друштвене
делатности;
3. Одбор за пољопривреду и село;
4. Одбор за омладину и спорт;
5. Одбор за рад, социјалну политику и
родну равноправност;
6. Одбор за безбедност;
7. Одбор за административно-мандатна
питања и нормативна акта;
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8. Одбор за удружења, савезе и сарадњу са
верским заједницама и
9. Одбор за сарадњу са територијалним
заједницама и јединицама локалне самоуправе других држава.''
Члан 11.
Члан 41. се мења и гласи:
''Бањски савет разматра сва питања од значаја
за развој Врњачке Бање, као лечилишно туристичког места и то:
-стање
заштићених
природних
и
културних добара, изворишта водоснабдевања и
термо-минералних изворишта, шума, јавних,
зелених и рекреационих површина,
-стање комуналне инфраструктуре и
путева,
-стање заштите животне средине,
-стање у области туризма,
-уређења Бање и предлаже Скупштини и
другим надлежним органима доношење одлука и
других аката из ове области,
-разматра питања из области урбанизма,
примене планских аката, спровођења Одлуке о
грађевинском земљишту, Програма уређивања и
коришђења грађевинског земљишта и разматра
представке грађана из ове области.
-разматра питања из области просторног
и урбанистичког планирања и давања предлога
надлежним органима у поступку покретања и
доношења урбанистичких аката,
-даје смернице, предлоге и сугестије за
естетско уређење како поједних делова насељеног места Врњачка Бања, тако и за естотеско и
визуелно уређење значанијих објеката, који су у
погледу архитектуре препознатљива обелажја
Врњачке Бање.
Прати рад јавних служби, сарађује са
асоцијацијама из области туризма, промовише
обједињено представљање и учешће бањских
туристичко лечилишних ресурса у земљи и
иностранству.
Разматра предлоге и иницијативе за називе
улица и тргова, заштићених природних и
културних добара и световних обележја на
територији општине Врњачка Бања.
Савет ће приликом давања предлога из
претходног става, водити рачуна о томе да
предлози одговарају историјским или стварним
чињеницама, и да се њима не повређују општи и
локални интереси, национална и верска осећања
и вређа јавни морал.
Разматра извештаје о раду Комисије за
планове коју образује Скупштина.
Савет има председника, заменика председника и 7 чланова.
Одбор за привреду и друштвене делатности
прати и разматра питања из области буџета и
финансија из надлежности Скупштине општине,

разматра предлоге одлука о буџету и завршном
рачуну буџета, таксама и другим накнадама,
разматра и амандмане на предлоге ових одлука и
аката, као и друга питања из области буџета и
финансија.
Предлаже надлежном органу приоритете
пројеката локалног развоја.
Разматра и прати спровођење стратегије,
планова и програма локалног развоја.
Разматра и утврђује предлоге за доделу
признања, поводом дана општине.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Одбор за пољопривреду и село прати и разматра питања развоја и планирања, усмеравања и
подстицања развоја пољопривреде, уређења
сеоских подручја и развоја села, прати проблеме
села као и решавање проблема пласмана
пољопривредних производа и врши презентацију
достигнутих резултата и руралних потенцијала.
Предлаже критеријуме за расподелу средстава са
позиције буџета немењеној за пољопривреду и
село и предлаже надлежном органу пројекте
којима се стварају бољи и квалитетнији услови
живота на селу - пре свега инфраструктуре
(путеви, ПТТ мрежа, водовод и канализација),
како би се спречила миграција становништва и
зауставило погоршање старости структуре
становништва. Предлаже програме и пројекте
развоја домаће радиности, сеоског туризма и
руралних потенцијала.
Прати и разматра питања и проблеме
рада месне самоуправе, остварује сарадњу са
радом месних заједница, као и питања која
регулишу односе између месних заједница и
општине.Предлаже расподелу средстава са позиције намењене месним заједницама.
Одбор има председника, заменика председника и 5 чланова.
Одбор за омладину и спорт разматра сва
питања која су од значаја за омладину и развој
спорта; стара се о развоју свих спортова у
Врњачкој Бањи. Стара се и предлаже мере за
организовање масовног спорта као што су:
кросови у природи, школе, Дан изазова и сл.
Учествује у предлагању и начину финансирања
појединих спортских клубова из средстава
буџета.
Стара се о примени Националне стратегије за младе и иницира локалне акционе планове, програме и пројекте и прати њихово спровођење, о чему извештава надлежне органе
Општине.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Одбор за рад, социјалну политику и родну
равноправност разматра остваривање права из
радног односа, запошљавања, заштите на раду,
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здравствене заштите и пензионо инвалидског
осигурања и предлаже одговарајуће мере за што
ефикасније остваривање тих права. Разматра
остваривање права из области социјалне
заштите, и обезбеђивање социјалне сигурности
грађана а посебно старих лица, као и борачкоинвалидске заштите и учествује у предлагању
доношења одговарајућих одлука из надлежности
општине у циљу што ефикасније заштите ове
категорије корисника. Прати мере које се
предузимају на сузбијању болести и зависности,
разматра активности и мере које предузимају
надлежни органи у том циљу и координира
њихов рад.
Разматра питања равноправности између
полова, положај и права жена и остваривање
права жена у складу са европским стандардима,
предлаже Скупштини доношење одлука ради
стварања нормативних претпоставки за остваривање овог вида равноправности.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Одбор за безбедност прати стање безбедности
личне заштите и имовинских права и стања
криминала на нивоу локалне заједнице и предлаже решења за безбедоносне проблеме, спроводи
Програм превенције и криминалитета, контактира локалне медије по питању превенције
криминалитета, стара се о унапређењу односа
између полиције и грађана на нивоу локалне
заједнице, води документарну активност у погледу предузетих програма и мера субјеката који
учествују у њима, подноси извештаје Скупштини
општине.
Одбор има председника, заменика
председника и 7 чланова.
Одбор за административно-мандатна питања
и нормативна акта одлучује о појединачним
правима изабраних, именованих и постављених
лица у оквиру радно правног статуса у складу са
законом,
Статутом, овим Пословником
и
одлукама органа општине. Доноси одлуку о
коефицијентима изабраних, именованих и
постављених у органима општине Врњачка
Бања. Прати примену Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у општини
Врњачка Бања и пружа објашњења у вези са
његовом садржином и применом функционерима, грађанима и медијима. Овај Одбор
разматра и да ли су испуњени услови за престанак мандата одборника и о томе обавештава
Изборну комисију.
Даје мишљење за обављање друге јавне
функције у складу са законом.
Разматра нацрте Статута општине,
Пословника Скупштине општине, као и других
општих аката којима се стварају одређене
обавезе за грађане, а области које су предмет тих
аката нису у надлежности других радних тела.

Одбор има председника, заменика
председника и 5 чланова.
Одбор за удружења, савезе и сарадњу са
верским заједницама остварује сарадњу са
удружењима и савезима на територији општине.
Припрема и разматра питања која се односе на
рад удружења и савеза, као и питања која
регулишу односе између удружења и савеза и
општине. Предлаже расподелу средстава са
позиције намењене удружењима и савезима.
Остварује сарадњу са верским заједницама на територији општине. Припрема и разматра питања која се односе на рад верских
заједница, као и питања која регулишу односе
између верских заједница и општине. Предлаже
расподелу средстава са позиције намењене
верским заједницама.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.
Одбор за сарадњу са територијалним заједницама и јединицама локалне самоуправе
других држава разматра предлоге и иницијативе
за остваривање сарадње у областима од заједничког интереса са одговарајућим територијалним
заједницама и општинама и градовима у другим
државама, у складу са Статутом и законом,
разматра предлог акта о успостављању сарадње,
односно братимљењу са градовима и општинама
других држава, прати спровођење ових одлука,
на начин што председник општине или лице које
он овласти овом Одбору подноси извештаје о
реализацији сарадње, извештава о конкретним
облицима сарадње, о постигнутим и закљученим
споразумима и уговорима и областима у којима
се сарадња остварује.
Одбор има председника, заменика
председника и 3 члана.''
Члан 12.
У чл.71. ставу 2. алинеја 2. гласи: ''по
хитном поступку''.
Алинеја 2, постаје алинеја 3.
Члан 13.
У чл.72. ставу 1. број: ''7'', се мења у број:
''9''.
У чл.72. ставу 3. број: '' 10'', мења се у
број: ''9'', а после речи: ''часова'', додаје се текст:
''са паузом од 30 минута, која почиње у 13
часова'', а остали текст се наставља.
Члан 14.
После чл.72., додају чл.72.а, 72.б. и 72.в,
који гласе:
''Седница по хитном поступку
Члан 72.а
Захтев за сазивање седнице по хитном
поступку могу поднети: председник општине,
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Општинско веће, надлежно радно тело или
најмање 1/3 одборника, који се подноси председнику Скупштине општине и мора бити у
писаној форми, са образложењем.
Уз захтев се доставља и предлог акта,
односно материјала, у писаној форми, у складу
са одредбама овог Пословника.
Председник Скупштине општине је у
обавези да седницу сазове и одреди дан и час
њеног одржавања најкасније у року 48 сати, од
пријема захтева.
У случају из става 3. овог члана
одборници се позивају телефоном, слањем телеграма или на други погодан начин, а материјал се
уручује на самој седници.
Члан 72.б
Уколико је захтев за сазивање седнице по
хитном поступку поднет од стране овлашћених
предлагча из става 1. чл.72.а, након заказивања
редовне седнице, па до дана њеног одржавања,
такав захтев ће се разматрати као посебна тачка
дневног реда заказане редовне седнице.
Изузетно, захтев за сазивање седнице по
хитном поступку, од стране овлашћених предлагача, може бити поднет и уколико је у току
редовна седница, уз могућност да такав захтев
може бити изнет и усмено, на самој седници.
Уколико
захтев
усмено
подносе
овлашћени предлагачи, дужни су да пре почетка
образлагања предају потписан захтев.
Захтев из става 2. овог члана, може се
поднети у случајевима када је одлучивање по
таквом захтеву потребно ради спречавања
штетних последица које би могле настати на
имовини општине, привредних субјеката и
грађана, као и ради отклањања других штетних
последица насталих услед околности које се нису
могле предвидети.
Скупштина општине одмах одлучује о
томе да ли захтев прихвата, већином гласова од
присутних одборника.
Ако Скупштина општине прихвати
захтев, исти се разматра као посебна тачка дневног реда на седници на којој је захтев поднет.
Члан 72.в
Предлог акта, односно материјала,
односно усменог излагања са предлогом акта или
мера које се усмено излажу, а који су предмет
разматрања, расправе и одлучивања на седници
Скупштине општине у складу са чл.72.а и 72.б.,
не разматрају надлежна радна тела.
Уколико се предлогом умањују приходи
буџета или се захватају средства која буџетом
нису планирана, о томе се посебно изјашњавају
Општинско веће или председник општине и
руководилац организационе јединице надлежне

за послове финансија, у писаној или усменој
форми.
Амандман на предлог акта који се доноси
на седници сазваној по хитном поступку или на
редовној седници на којој се разматра као
посебна тачка дневног реда, даје се у писаној
форми до закључивања расправе по тој тачки
дневног реда.
О амандману из става 3. овог члана
Скупштина одлучује без изјашњавања надлежних радних тела.''
Члан 15.
У чл. 78. ставу 3. после броја: ''72'' додаје
се текст: ''и на начин прописан чл.72.а'', а остали
текст се наставља.
Члан 16.
У чл.80. став 1. се мења и гласи: '' У раду
седнице
Скупштине
обавезно
учествује
председник општине или његов заменик, а могу
учествовати: чланови Општинског већа, помоћници председника општине, народни посланици, представници Општинске управе и Општинског јавног правобранилаштва,
директори
јавних предузећа и установа чији је оснивач
општина, као и друга лица која могу дати
потребна обавештења и објашњења у вези тачке
која је на дневном реду''.
Члан 17.
У чл.83., после става 3. додаје се ств 4.
који гласи: ''Одборник може добити реч да
изложи примедбе на извод из записника са
претходне седнице само једанпут, а време
излагања је 3 минута, при чему у то време не
улази време потребно за цитирање дела текста на
који се ставља примедба''.
Став 4. постаје став 5.
Члан 18.
У чл.84. став 6. се брише.
Наредни ставови овог члана се померају
на одговарајући начин.
Члан 19.
У чл. 84. ставу 9., који постаје став 8.,
број: ''3'', мења се у број: ''5''.
Члан 20.
У чл.85.додаје се ставови 2. и 3. који
гласе: ''Усвојени предлози за допуне дневног
реда се обавезно разматрају на наредној седници
Скупштине општине, односно увршћују у позиву
са дневним редом те седнице, сем предлога за
допуне које је поднело Општинско веће, који се
увршћују на дневни ред седнице за коју су и
поднети.
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Предлози за допуне дневног реда који су
дати супротно одредбама овог Пословника, а
који су усвојени, у поступку заказивања седнице
на којој ће се разматрати, усагласиће се са овим
Пословником ''.
Наредни ставови овог члана се померају
на одговарајући начин.
Члан 21.
У чл. 87. ставу 4. број: ''6'', се мења у
број: ''7''.
Члан 22.
У чл.110. се додају ставови 2.,3., 4. и 5.
који гласе:
''Ако се у току расправе поставе
процедурална питања, предлози за прихватање
одређених ставова и начелних мишљења,
предлози којима се утврђују ставови о томе како
и на који начин треба поступати у појединачним
питањима, ако се иницира доношење одлука и
других општих и појединачних аката, Скупштина о томе одлучује закључком.
Закључком Скупштина може на предлог
предлагача акта који је предмет расправе, на
основу дискусија одборника, вршити интервенцију и на текст акта пре закључивања расправе,
која има сврху правно техничке редакције или
ближег појашњења акта, а којом се не мења
његова суштина.
Предлог закључка из ставова 2. и 3. овог
члана, сачињавају секретар Скупштине општине
и руководилац организационе јединице надлежне
за скупштинске послове, уз учешће предлагача.
О предложеном закључку одлучује се
пре одлучивања о акту на који се односи и то
оном већином гласова која је предвиђена за
доношење тог акта.''
Члан 23.
Мења се чл.114., тако да гласи:
''Одборник има право на накнаду изгубљене
зараде и право на месечну накнаду за вршење
одборничке функције, у складу са посебном
Одлуком Скупштине општине''.
Члан 24.
Мења се чл.115. тако да гласи:
'' Одборник има право да тражи објашњење или обавештење од председника, односно заменика председника општине, председника
Скупштине, заменика председника СО, секретара
СО, чланова Општинског већа, председника
одборничке групе, изабраних, именованих и
постављених лица од стране Скупштине,
начелника Општинске управе, Јавног правобраниоца и руководилаца организационих јединица
Општинске управе, која су му потребна за

остваривање одборничке функције, по питањима
која су на дневном реду Скупштине''.
Члан 25.
У чл.116. ставу 2. уместо
''констатује'', да стоји се реч: ''утврђује''.

речи:

Члан 26.
Одредбе чл. 11. ове одлуке, примењиваће
се почев од 1.1.2011.године.
Члан 27.
Обавезује се Служба за скупштинске и
нормативно правне послове да сачини и објави
пречишћен текст Пословника Скупштине
општине Врњачка Бања.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Врњачка Бања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-97/10 од 22.10.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
__________________________________________
203.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници одржаној 22.10.2010.године, на
основу чл.14. ст.1. тачка 41. и 36. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/09 и 13/09) ) и Одлуке о
приступању израде Локалног акционог плана за
младе општине Врњачка Бања (''Сл. лист
општине Врњачка Бања'', бр.3/09), донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана
за младе 2010-2014.године
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план за
младе 2010-2014 године.
Члан2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка
Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр. 9-273/09 од 22.10. 2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.

Страна 8

- Број 12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 25. 10. 2010. године

204.
Скупштина општине Врњачка Бања на
16. седници, одржаној 22.10.2010.године, на
основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом ("Службени гласник
Републике Србије", број 16/2002 и 115/2005),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", број
129/2007)
чл. 14. Статута општине Врњачка
Бања (Службени лист општине Врњачка Бања
бр.1/09 и 13/09), доноси
ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се финансијска
подршка паровима који због стерилитета или
привремене неплодности немају децу, а
обухваћени су поступком вантелесне оплодње.
Индикације за вантелесну оплодњу могу
бити и стерилитет жене и стерилитет мушкарца.
Коришћење поступка медицински потпомогнуте оплодње допринеће да већи број парова
са територије општине Врњачка Бања оствари
родитељство.
Члан 2.
Право на финансијску подршку могу да
остваре парови који имају пребивалиште на
територији општине Врњачка Бања, с тим да
један од партнера има пребивалиште најмање пет
година пре дана подношења захтева и да су
држављани Републике Србије.
Право из претходног става, парови могу
остварити под условом да је жена старија од 38
година, с тим да је жена која има од 38 до
навршених 40 година живота искористила право
на два покушја вантелесног оплођења у складу са
актом Републичког завода за здравствено
осигурање којим се регулишу обим и права на
здравствену заштиту из обавезног здравственог
осигурања.
Члан 3.
Право на финансијску подршку парови
могу остварити подношењем захтева Комисији
из чл.5. ове одлуке уз који се мора приложити:
- Извод из матичне књиге венчаних или изјава
оверена са два сведока да парови живе заједно,
- Уверење о пребивалишту парова,
- Уверење о држављанству парова,
- Правоснажно решење Управе за биомедицину о
даваљу сагласности за поступак БПМО
(биомедицински потпомогнутог оплођења) са
донираним репродуктивним ћелијама,

Фактуру
или
профактуру
овлашћене
здравствене установе о трошковима поступка
вантелесне оплодње и
- Доказ о два изведена покушаја вантелесног
оплођења за жене које имају од 38 до 40 година.
Члан 4.
Право на надокнаду трошкова за вантелесну оплодњу, пар може остварити једанпут
годишње у висини од 1/3 пуне цене ове здравствене услуге.
Средства за остваривање права на вантелесну оплодњу обезбеђују се у буџету општине
Врњачка Бања.
Члан 5.
О праву на надокнаду дела трошкова по
поднетим захтевима одлучује председник
општине на основу предлога Комисије коју ће
формирати посебним решењем.
По формирању, Комисија ће донети
Правилник о критеријумима на који ће сагласност дати Општинско веће општине Врњачка
Бања.
Комисију ће сачињавати лица која
поседују одговарајућу стручну спрему из
области медицине и здравствене заштите као и
представници локалне самоуправе.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр: 9-392/10 од 22.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
__________________________________________
205.
Скупштина општине Врњачка Бања, на
16. седници, одржаној дана 22.10.2010.године,
на основу члана 4.ст.3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса ("Сл.гласник РС", бр.25/00, 25/02,
107/05,
108/05-испр.
и
123/07-др.закон),
чл.32.ст.1.тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и члана 36.ст.1.
тачка 9.Статута општине Врњачка Бања
("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр. 1/09 и
13/09), донела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
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ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА
''БОРЈАК'' ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа
за газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Краљево'', бр.
27/04 и ''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
9/06 и 2/10), у чл. 5. ставу 1., иза алинеје са
шифром делатности: «14110» која садржи и
текстуални део, додаје се нова алинеја, а у
складу са Уредбом о класификацији делатности
(''Сл.гласник РС, бр.54/10), која гласи:
« Сектор Ф, област 43- Специјализовани
грађевински радови, и то:
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припремна градилишта
- 43.13 Испитивање терена бушењем и
сондирањем
- 43.21
Постављање
електричних
инсталација
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 Остали инсталациони радови у
грађевинарству
- 43.31 Малтерисање
- 43.32 Уградња столарије
- 43.33 Постављање подних и зидних
облога
- 43.34 Бојење и застакљивање
- 43.39 Остали завршни радови
- 43.91 Кровни радови
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
У истом члану, даље се настављају
утврђене делатности, а следећа је под шифром:
''26700''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр. 9-650/10 од 22.10.2010.године

запошљавања 2005-2010 године, чл.59. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 1/09,13/09), донело је
ОДЛУКУ
О приступању изради Локалног акционог плана
запошљавања општине Врњачка Бања
за период 2011-2016 године
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Локалног
акционог
плана
запошљавања
општине Врњачка Бања за период 2011-2016.
године.
Члан2.
Локални акциони план запошљавања
општине Врњачка Бања за период 2011-2016
године, доноси се у складу са смерницама
Националне стратегије запошљавања 2005-2010,
Стратегије за смањење сиромаштва и Предлога
Акционог плана за младе општине Врњачка
Бања за период 2010-2014године, применом
методологије Министарства рада, запошљавања
и социјалне политике у поступку израде
Националне стратегије запошљавања 2005-2010.
Члан 3.
Локални акциони план запошљавања
израђује се са циљем дефинисања правца и
опсега активности које треба предузети да би се
успешно решавали проблеми и развијало
ефикасно тржиште рада у складу са осталим
развојним циљевима општине уз поштовање три
свеобухватна циља Лисабонске стратегије из
2000. године, који подразумевају: пуну
запосленост, квалитет и продуктивност рада,
друштвену кохезију и укључивање на тржиште
рада.
Члан 4.
Посебним решењем образоваће се Координационо тело и Радна група за спровођење
свих активности везаних за припрему, праћење,
давање смерница и инструкција и израду плана.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
__________________________________________

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од објављивања у „Сл. листу општине
Врњачка Бања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

206.
Општинско веће општине Врњачка Бања
на 46-ој седници одржаној 14.10.2010.године, на
основу, чл.41.
Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл.
гласник РС", бр. 36/09), Нацоналне стратегије

Бр. 9-657/10 од 14.10.2010. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
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207.
Oпштинско веће општине Врњачка Бања
на 46. седници одржаној 14.10.2010.године, на
основу чл.20. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр.129/07), чл. 16. став
1.тачка 3. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2010.г. („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр. 17/09), чл. 4. Закона о шумама
(„Сл.гласник РС“, бр. 30/10) и чл. 59. Статута
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'' бр.1/09,13/09), донело је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈАМА У ШУМАРСТВУ У 2010
ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђују услови
и начин расподеле бесповратних средстава за
набавку садног материјала шумских култура за
пошумљавање шума у приватном поседу.
Члан 2.
Право на коришћење средстава за набавку садног материјала шумских култура за
пошумљавање шума, шумског земљишта и
неплодног земљишта подобног за пошумљавање
која у приватном поседу имају физичка лица са
пребивалиштем на територији општине Врњачка
Бања.
Члан 3.
Средства за реализацију ове Одлуке
обезбеђена су Одлуком о буџету општине
Врњачка Бања за 2010. годину („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр.17/09) и Одлуком о
ребалансу Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2010. годину („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр.11/10) у разделу 1.22. Фонд
за развој пољопривреде, економска класификација 421, конто 45114 под називом Текуће
субвенције у пољопривреди у износу од
800.000,00 динара.
Члан 4.
Средствима буџета општине субвенционира се набавка шумских култура у износу
од 50% вредности садног материјала и то:
саднице смрче, дуглазије, тополе, црвеног
храста, горског јавора, храстињака, белог и
црног бора и белог јасена.
Члан 5.
Захтев за коришћење средстава подноси
се Општинској управи општине Врњачка Бања
на прописаном обрасцу. Саставни део захтева је
поруџбеница у коју подносилац уписује број
садница из чл.4.

Уз захтев корисник бесповратних
средстава прилаже доказ о пребивалишту на
територији општине Врњачка Бања (фотокопија
личне карте или потврда о пребивалишту) и
доказ о уплати 50% вредности садног материјала
исказане у поруџбеници.
Члан 6.
Рок за предају захтева је 25.октобар
2010. године. Уколико се до наведеног датума
не потроше средства из чл. 3. Одлуке, рок за
подношење захтева продужава се до искоришћења планираних средстава, а најдуже до 25.
новембра 2010. године.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
Одељење за заштиту животне средине и локални
развој и Одељење за финансије и буџет,
Општинске управе општине Врњачка Бања.
Члан 8.
Одељење за заштиту животне средине и
локални развој, Општинске управе општине
Врњачка Бања најмање једном годишње
подноси извештај о реализацији ове Одлуке
Општинском већу општине Врњачка Бања.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од доношења, а објавиће се у „Сл.листу
општине Врњачка Бања“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1495/10 од 14.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
208.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на редовној 45. седници одржаној дана
06.10.2010. године, на основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09)
чл. 16. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2010. године („Сл.лист општине Врњ.Бања“,
бр. 17/09 и 11/10), закључка Општинског већа
општине Врњ.Бања бр. 400-1398/09 од
06.10.2010. године, члана 59. Статута општине
Врњачка Бања (“Сл.лист општине Врњ.Бања“,
бр. 1/09 и 13/09), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњ.Бања („Сл.лист
општине Врњачка Бања“, бр. 7/09), донело је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
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БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. годину
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 17/09 и
11/10) у оквиру раздела 1.16 Средства за
финансирање пројеката, функционална класификација 400, ек.класификација 49912, назив
позиције Текућа резерва – пројекти, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од
21.000.000 динара (извор финансирања 01), у
корист следеће апропријације у разделу 8.03.
Послови одрж.и инвестиц. у ком. делатностима
– путеви ек.класификације 425 – Текуће
поправке и одржавање у износу од 17.700.000
динара
и
у
корист
апропријације
ек.класификације 511 – Зграде и грађевински
објекти – изградња путева у износу од 3.300.000
динара.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу Закључка Општинског већа општине
Врњ.Бања бр. 400-1398/09 од 06.10.2010. године,
на који начин се обезбеђују финансијска
средства за реализацију напред наведеног
закључка, а на име реализације пројеката у
области путне инфраструктуре.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњачка Бања“
5. Доношењем овог Решња реализује се
закључак Општинског већа бр. 400-1398/10 од
06.10.2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1398/10 од 06.10.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________

РЕШЕЊЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. годину
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 17/09 и
11/10) у оквиру раздела 13.04 Капиталне
субвенције, позиције 4512, функционална
класификација 410, ек.класификација 4512 –
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
организацијема одобравају се финансијска
средства у укупном износу од 700.000 динара из
извора 10 - Кредитно задужење: ЈП „Бели
Извор“ – а у циљу реализације Пројекта
реконструкције
канализационе
мреже,
у
ул.Дејана Цветљанина у Липови, по предлогу и
пројекту Месне заједнице Врњ.Бања, обзиром да
је ЈП „Бели Извор“ извођач радова по наведеном
пројекту.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
основу Закључка Општинског већа општине
Врњ.Бања бр. 400-1398/09 од 06.10.2010. године,
а у циљу обезбеђења финансијских средстава за
реализацију напред наведеног закључка, а на
име реализације пројеката у области комуналне
инфраструктуре – водовод и канализација.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
5. Доношењем овог Решња реализује се
закључак Општинског већа бр. 400-1398/10 од
06.10.2010. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1398/10 од 06.10.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
210.

209.
Општинско веће општине Врњачка
Бања, на редовној 45. седници одржаној дана
06.10.2010. године, на основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09)
чл. 19. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2010. године („Сл.лист општине Врњ.Бања“,
бр. 17/09 и 11/10), закључка Општинског већа
општине Врњачка Бања бр. 400-1398/09 од
06.10.2010. године, члана 59. Статута општине
Врњ.Бања /“Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр.
1/09 и 13/09), и чл. 33. Пословника Општинског
већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњ.Бања“, бр. 7/09), донело је

Општинско веће општине Врњачка
Бања, на редовној 45. седници одржаној дана
06.10.2010. године, на основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09)
чл. 16. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2010. године („Сл.лист општине Врњ.Бања“,
бр. 17/09 и 11/10), закључка Општинског већа
општине Врњачка Бања бр. 400-1398/09 од
06.10.2010. године, члана 59. Статута општине
Врњ.Бања /“Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр.
1/09 и 13/09), и чл. 33. Пословника Општинског
већа општине Врњ.Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр. 7/09), донело је
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РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ-СРЕДСТВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010. годину
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 17/09 и
11/10) у оквиру раздела 1.16 Средства за
финансирање пројеката, функционална класификација 400, ек.класификација 49912, назив
позиције Текућа резерва – пројекти, одобравају
се финансијска средства у укупном износу од
300.000 динара (из извора 01) и 6.100.000 динара
(извор финансирања 10), у корист следећих
апропријација и то:
- у разделу 9.01. Месна заједница
Врњ.Бања ек.класификације 495 – Издаци за
нефинансијску имовину у износу од 5.000.000
динара
- у разделу 1. Скупштина општине,
председник општине, Општинско веће и њихова
радна тела у корист нове апропријације
ек.класификације 511 – Зграде и грађевински
објекти у изнсу од 1.000.000 динара
- у разделу 9.04 Месна заједница
Вранеши ек.класификације 495 – Издаци за
нефинасијску имовину у износу од 400.000
динара (300.000 динара из извора 01 и 100.000
динара из извора 10)
2. Средства из претходне тачке
одобравају се на основу Закључка Општинског
већа Општине Врњ.Бања бр. 400-1398/09 од
06.10.2010. године, а у циљу обезбеђења финансијских средстава за реализацију напред наведеног закључка , на име реализације пројеката
из НИП-а у области образовања и пројеката у
области комуналне инфраструктуре.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу општине
Врњ.Бања“
5. Доношењем овог Решња реализује се
закључак Општинског већа бр. 400-1398/10 од
06.10.2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 400-1398/10 од 06.10.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
211.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана 16.
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за

2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 И 11/10), закључка Општинског већа
општине Врњачка Бања бр. 9-327/10 од
06.10.2010. године, члана 59. Статута општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр. 7/09),
Општинско веће доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.16., функционална
класификација 400, економска класификација
49912 назив позиције Текућа резерва-појекти,
одобравају се средства у износу од 2.500.000,00
динара (извор финансирања 01), у корист
следеће апропријације у разделу 13.04. Капталне
субвенције, функционална класификација 410,
економске класификације 4512, назив позиције
Капталне субвенције јавним нефинансијским
организацијама. За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве-пројекти, и
увећати планирана позиција 4512- Капталне
субвенције јавнм нефинансијским организацијама.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу Закључка Општинског већа општине
Врњачка Бања бр.9-327/10 од 06.10.2010.године,
на који начин се обезбеђују средства за
реализацију напред наведеног закњучка.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
5. Доношењем овог Решења реализује се
закључак Општинског већа бр.9-327/10, од
06.10.2010.године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр.9-327/10 од 06.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
212.
На основу чл.69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник Републике Србије“,
бр.54/09), чл.23.Одлуке о буџету општине
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Врњачка Бања за 2010.год. општине Врњачка
Бања (“Сл. лист општине Врњачка Бања“,
бр17/09 и 11/10). на основу чл.56. Статута
општине Врњачка Бања (“Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр1/09 и 13/09), Председник
општине Врњачка Бања доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину општине
Врњачка Бања (“Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр17/09 и 11/10) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
износу од 155.000,00 динара у корист апропријације у разделу 01.15. Накнада за социјалну
заштиту из буџета. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 472-Накнаде за социјалну
заштиту из буџета.
2. Средства из претходне тачке одобравају се на
име недостајућих средстава, а сходно Закључку
Општинслог
већа
бр.400-1432/10
од
6.10.2010.год., за набавку 50м3 код ЈП „Борјак“
Врњачка Бања ради
пружања једнократне
помоћи социјално угроженим лицима у
огревном дрвету која су поднела захтев и
испуњавају услове за остваривање права на
једнократну новчану помоћ.
3. О реализацији овог решења стараће се орган
надлежан за финансије Општинске управе
општине Врњачка Бања.
4. Ово решење објавити у “Сл. лист општине
Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Бр.400 - 1431 /10 од 6.10.2010.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
213.
На основу чл.69.Закона о буџетском
систему
(„Сл.гласник
РС“,бр.54/09),
чл.23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за 2010.год. општине Врњачка Бања (“Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр17/09 и 11/10). на
основу чл.56. Статута општине Врњачка Бања
(“Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр1/09 и
13/09), Председник општине Врњачка Бања
доноси
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.год. општине
Врњачка Бања (“Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр17/09 и 11/10) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
износу од 160.000,00 динара у корист апропријације у разделу 10.02.Трансфери основним
школама функционална класификација 912,
економска класификација 463, назив позиције –
Донације и трансфери осталим нивоима власти,
а у оквиру финансијског плана Основне школе
„Младост“ Врњци, апропријација –сталних
трошкова. За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 463- Донације и трансфери
осталим нивоима власти.
2. Средства из претходне тачке одобравају
Основној школи „Младост“ Врњци се на име
недостајућих средстава, а сходно Закључку
Општинслог
већа
бр.400-1418/10
од
6.10.2010.год., за плаћање аванса од 20% по
уговору за набавку угља.
3. О реализацији овог решења стараће се орган
надлежни орган за финансије Општинске управе
општине Врњачка Бања.
4. Ово решење објавити у “Сл. лист општине
Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1418 /10 од 6. 10.2010.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
214.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална
класификација 110, економска класификација
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49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 19.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 2. Општинска управа, функционална
класификација 111, економске класификације
414, назив позиције Социјална давања
запосленима. За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 414- Социјална давања
запосленима.
2. Средства из предходне тачке одобравају се
Богојевић Јелени, на основу решења начелника
Општинске управе бр.400-1321/10 од 15.10.2010.
а за доделу солидарне помоћи због болести .
3.О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1321/10 од 15.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
215.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 73/10),
члана 23.Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка
Бања„ бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник
општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва одобравају се средства у укупном износу од 216.500,00
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
424, назив позиције Специјализоване услуге.
2. Средства из предходне тачке одобравају на
основу поднетог захтева директног буџетског
корисника Општинске управе Општине Врњачка Бања бр.403-1543 од 25.10.2010.године, а на
име недостајућих средстава за исплату рачуна

поводом реализације дана Данила Бате
Стојковића.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.403-1543 од 25.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
216.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 48.200,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 3. Kултурни центар, функционална
класификација 820, економске класификације
515, назив позиције Нематеријална имовина. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
текуће резерве и увећати планирана позиција
515- Нематеријална имовина.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу захтева Културног центра Врњ.Бања,
бр.400-1502/10 од 18.10.2010. на име недостајућих средстава за набавку музејских експоната.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1502/10 од 18.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
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217.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања,
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09
и 13/09), председник општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 200.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 09.07 МЗ Подунавци, функционална
класификација 421, економске класификације
494, назив позиције Текући расходи, односно у
оквиру финансијског плана МЗ Подунавци, на
апропријацији 425 Текуће поправке и одржавање. За наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција 425 – Текуће поправке и одржавање.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу поднетог захтева Општинске управе
Општине Врњачка Бања број: 400-1522/2010 од
21.10.2010.год., за измештање линије МНН
(бандера) која се налази у школском дворишту
ОШ „Бранко Радичевић“ у Подунавцима.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1510/10 од 21.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
218.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања,
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 14.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 2.
Општинска управа, функционална класификација 111, економске класификације 414, назив
позиције Социјална давања запосленима. За
наведени износ умањиће се планирана позиција
текуће резерве и увећати планирана позиција
414- Социјална давања запосленима.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу решења начелника Општинске управе
бр.400-1459/10 од 15.10.2010. а за доделу
солидарне помоћи Ратковић Владислави а за
лечење мајке.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1459/10 од 15.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
219.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва одобравају се средства у износу од 30.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 1.03.
Остали трошкови, функционална класификација
112, економске класификације 482, назив
позиције Порези, обавезне таксе и казне намет-
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нуте од једног нивоа власти другом. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 482Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
име недостајућих средстава, а сходно Записнику
бр.П.бр.33/2010 од 06.10.2010.год. на име
нематеријалне штете настале уједом пса
луталице за Перковић Милоша.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1424/10 од 06.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________

4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1383/10 од 30.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
221.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09
и 13/09), председник општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

220.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09,11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања»,бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 10.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 01.21. Црвени крст, функционална
класификација 130, економске класификације
481, назив позиције Дотације невладиним
организацијам. 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
име захтева Црвеног крста Врњачка Бања
бр.400-1383/10 од 30.09.2010.год., због недостајућих средстава, а за потребе реализације акције
„Солидарност“.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 15.000,00
динара у корист следеће апропријације у разделу 01.15. Накнада за социјалну заштиту и помоћ
у решавању стамбених проблема, функционална
класифи-кација 090, економске класификације
472, назив позиције Накнаде за социјалну
заштиту из буџета. За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 472- Накнаде за социјалну
заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
име недостајућих средстава, а сходно Решењу
бр.400-1131/10 од 29.09.2010.год. на име
једнократне новчане помоћи за Гочанин
Славицу из Врњачке Бање а у циљу решавања
здравствених проблема сина Стефана.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1131/10 од 29.09.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
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222.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09), члана 56.Статута Општине Врњачка
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.1/09
и 13/09), председник општине доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 50.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 09.07 МЗ Подунавци, функционална
класификација 421, економске класификације
494, назив позиције Текући расходи, односно у
оквиру финансијског плана МЗ Подунавци, на
апропријацији 425 Текуће поправке и
одржавање. За наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 425 – Текуће поправке и
одржавање.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
основу поднетог захтева Општинске управе
Општине Врњачка Бања број: 400-1522/2010 од
21.10.2010.год., за измештање постојећих
мерних места на објекту
О.Ш. „Бранко
Радичевић“ у Подунавцима.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1522/10 од 21.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
223.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална
класификација 110, економска класификација
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 136.500,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 1.01. Скупштина општине, председник
општине, Општинско веће и њихова радна тела,
функционална класифи-кација 112, економске
класификације 416, назив позиције Награде,
бонуси и остали посебни расходи. За наведени
износ умањиће се планирана позиција текуће
резерве и увећати планирана позиција 416Награде, бонуси и остали посебни расходи.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
име недостајућих средстава, а сходно Закључку
Општинског
већа
бр.400-1580/09
од
06.10.2010.год. на име исплате накнаде противградним стрелцима са територије општине
Врњачка Бања, а на основу постигнутих
резултата.
3. О реализацији овог решења стараће се надлежни орган за финансије локалне самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1580/10 од 06.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
224.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009), члана
23.Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„
бр.17/09 и 11/10), члана 56.Статута Општине
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка
Бања“, бр.1/09 и 13/09), председник општине
доноси,
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
Општине Врњачка Бања за 2010.г. («Службени
лист општине Врњачка Бања», бр.17/09 и 11/10)
у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912
назив позиције Текућа буџетска резерва
одобравају се средства у износу од 30.000,00
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динара у корист следеће апропријације у
разделу 1.03. Остали трошкови, функционална
класификација 112, економске класификације
482, назив позиције Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног нивоа власти другом.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана
позиција 482- Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти другом.
2. Средства из предходне тачке одобравају се на
име недостајућих средстава, а сходно Записнику
бр.П.бр.35/2010 од 11.10.2010.год. на име
нематеријалне штете настале уједом пса
луталице за Рафаиловић Милоша.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400- 1442/10 од 11.10.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
__________________________________________
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