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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА VI – БРОЈ 14 – ВРЊАЧКА БАЊА – 8.12.2010. ГОДИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
228.
Скупштина општине Врњачка Бања
на седници сазваној по хитном поступку
одржаној дана 6.12.2010.године, која је
наставак седнице од 2.12.2010.године, на
основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.
129/07), чл.14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интертеса (Сл.гласник РС бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.
11. став 1. Одлуке о оснивању ЈП "Борјак"
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 27/04 и
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.9/06
и 2/10) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Врњачка Бања, бр. 13/10-пречишћен
текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора ЈП "Борјак"
Врњачка Бања
I.
Разрешава
се Горан Кнежевић,
дипл.инг.пољопривреде из Врњачке Бање,
дужности директора Јавног предузећа за
газдовање заштитним шумама "Борјак"
Врњачка Бања, на лични захтев.
II.
Ово решење ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у ''Службеном листу општине
Врњачка Бања''.

229.
Скупштина општине Врњачка Бања
на седници сазваној по хитном поступку
одржаној дана 6.12.2010.године, која је
наставак седнице од 2.12.2010.године, на
основу чл.32.став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.
129/07), чл.14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интертеса (Сл.гласник РС бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон), чл.
11. став 1. Одлуке о оснивању ЈП "Борјак"
(''Сл.лист општине Краљево'', бр. 27/04 и
''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.9/06
и 2/10) и чл.36.став 1. тачка 11. Статута
општине Врњачка Бања (Сл.лист општине
Врњачка Бања, бр. 13/10-пречишћен текст),
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању ВД директора ЈП "Борјак"
Врњачка Бања
I.
Именује
се Попадић Предраг,
маш.инж. из Врњачке Бање, за вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за
газдовање заштитним шумама "Борјак"
Врњачка Бања.
II.
Ово решење ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине
Врњачка Бања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-113/10 од 6.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_____________________________________

Број: 020-119/10 од 6.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_____________________________________
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230.
Скупштина општине Врњачка Бања
на седници сазваној по хитном поступку
одржаној дана 6.12.2010.године, која је
наставак седнице од 2.12.2010.године, на
основу чл. 32.ст.1.тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''
бр.129/07), чл.15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса ("Сл.гласник РС",бр.25/00, 25/02 и
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др.закон),
чл.8. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка
Бања
("Сл.лист
општине
Краљево",број 27/04 и ''Сл. лист општине
Врњачка Бања'' бр. 9/06 и 2/10) и чл.36.став
1. тачка 11. Статута општине Врњачка
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'' бр.
13/10-пречишћен текст), донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника
Управног одбора Јавног предузећа
за газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка Бања
I.
Разрешава
се Драган Шеровић
дужности председника Управног одбора
ЈП за газдовање заштитним шумама
''Борјак'' Врњачка Бања, на лични захтев.
II.
Именује се Милун Шиљковић за
председника
Управног одбора ЈП за
газдовање заштитним шумама ''Борјак''
Врњачка Бања.
III.
Ово решење ступа на снагу
наредног дана од дана доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Врњачка Бања".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 020-112/10 од 6.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Петар Арсић,с.р.
_____________________________________

8.12.2010. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
231.
Општинско веће на ванредној
седници одржаној дана 25.10.2010.године,
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.годину (''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) и чл.33. Пословника
општинског већа општине Врњачка Бања,
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) у
оквиру
раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 300.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
01.21. Црвени крст, функционална класификација 130 економске класификације
481, назив позиције Дотације невладиним
организацијама. За наведени износ умањиће се планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана позиција 481- Дотације
невладиним организацијама.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу Закључка Општинског већа
Општине Врњачка Бања на име исплате
трошкова сахране и превоза пок. Лазаревић
Славка са аеродрома из Београда до
Врњачке Бање-Руђинци.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе а Црвени крст се обавезује да
пренета средства оправда приложеним
рачунима до 15.11.2010.године.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Бр.400-1574/10 од 25.10.2010.године
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Сеизовић, с.р.
___________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
232.
На основу чл. 16. став 5. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за
2010.годину (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр. 17/09, 11/10), чл. 56. став 1.
тачка 21. Статута општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
1/09, 13/09 и 12/10) закључка Штаба за
заштиту од елементарних и др. већих
непогода бр. 217-5-1/10 од 08.11.2010.
године председник општине, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
1. Прихвата се предлог Штаба за заштиту
од елементарних непогода из Закључка бр.
217-5-1/10 од 08.11.2010. године, па се из
средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњ.Бања за 2010.годину раздео
1.07, функционална класификација 160,
економска класификација 484 назив
апропријације - Накнада штете за повреде
или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока
одобравају
финансијска
средства
у
укупном износу од 430.000,00 динара, и то
следећим корисницима:
Специјалној
болници
за
рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања,
финансијска средстава у укупном износу
од 160.000,00 динара, с тим што 130.000
динара са позиције 484 - Накнада штете за
повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних
узрока и 30.000 динара са позиције Текућа
буџетска резерва, а у корист позиције 484–
Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, о чему ће се
донети посебно решење о коришћењу
средстава Текућа буџетска резерва.
- ЈП „Борјак“ Врњачка Бања,
финансијска средстава у износу од
300.000,00 динара на име припреме грађе и
другог материјала који се упућује општини

8.12.2010. године

Краљево као вид помоћи у санацији штете
настале земљотресом.
2. Средства из претходне тачке одобравају
се на основу Закључка Штаба за елементарне непогоде бр. 217-5-1/10 од
08.11.2010. године којим се као израз
солидарности граду Краљеву одобравају
новчана средства као вид помоћи у санацији штете настале елементарном непогодом – земљотресом који је овај град и
околину захватио дана 03.11.2010. године.
3. О извршењу овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу
општине Врњачка Бања“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број. 217-38/10 oд 08.11.2010.године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Сеизовић Зоран,с.р.
_____________________________________
233.
На основу чл. 23. став 2. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2010.
год. (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
17/09 и 11/10), члана 56. став 1. тачка 18.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09, 13/09 и
12/10), председник Општине донео је,
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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 1.04.,
функционална
класификација
110,
ек.класификација 49912, назив позиције
Текућа буџетска резерва, одобравају се
недостајућа финансијска средства у
укупном износу од 30.000 динара
Специјалној болници за рехабилитацију
„Агенс“ Матарушка Бања, у циљу
санирања последица елементарне непогоде
– земљотреса који је погодио град Краљево
и околину дана 03.11.2010. године, а у
корист следеће апропријације у разделу
1.07., функц.клас. 160, економска класификација 484 – назив апропријације Накнада
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штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока.
2.Закључком Штаба за заштиту од
елементарних и др.већих непогода бр. 2175-1/10 од 08.11.2010. године препоручено
је, а Решењем председника општине бр.
218-38/10 од 08.11.2010. године одобрена
овој установи финансијска средства у
укупном износу од 160.000 динара, с тим
што је 130.000 дианра опредељено са
позиције буџета Накнада штете од
ел.непогода, а 30.000 динара са позиције
Текуће буџетска резерва, а у корист
наведене позиције 484 – Нанада штете за
повреде....
3. О реазлизацији овог Решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у „Сл.листу
општине Врњачка Бања.“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 217-38/10 од 08.11.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________

8.12.2010. године

санацији штете настале земљотресом, а у
корист позиције у разделу 1.03. - Остали
трошкови,
ек.класификације
426
–
Материјал.
2. Средства из претходне тачке одобравају
Општинској управи општине Врњ.Бања
циљу набавке нафте и нафтних деривата –
бонова, који ће се доделити Рашком
управном округу као вид помоћи у санацији штете настале земљотресом који
погодио град Краљево и околину дана
03.11.2010. године, а по захтеву градоначелника града Краљева бр. 217-38/10 од
04.11.2010. године.
3. О реазлизацији овог Решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 217-38/10 од 08.11.2010. год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
235.

На основу чл. 23. став 2. Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2010.
год. (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
17/09 и 11/10), члана 56. став 1. тачка 18.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/09, 13/09 и
12/10), председник Општине донео је,

На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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,

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњ.Бања за 2010. годину
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
17/09 и 11/10) у оквиру раздела 1.04.,
функционална
класификација
110,
ек.класификација 49912, назив позиције
Текућа буџетска резерва, одобравају се
финансијска средства у укупном износу од
30.000 динара Општинској управи општине
Врњ.Бања у циљу набавке нафте и нафтних
деривата – бонова, који ће се доделити
Рашком управном округу као вид помоћи у

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2010.г.
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
износу од 31.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.02.
Средства за рад председника општине,
Општинског већа и њихових радних тела,
функционална класификација 112, еконо-

234.
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мске класификације 416, назив позиције
Награде,бонуси и остали посебни расходи.
Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 416 – Награде, бонуси
и остали посебни расходи.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу решења председника општине
бр.110-203/9 од 08.11.2010.године, на име
недостајућих средстава Благојевић Драгославу, дипл.инж.грађ.из Врњачке Бање, као
награда по основу обављеног стручног
посла везаног за реализацију пројекта
„Реконструкција водоводне мреже у
врњачким селима“.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.

8.12.2010. године

позиције Текући расходи, односно у оквиру
финансијског плана МЗ Вранеши 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: 4001587/2010 од 26.10.2010.год., за текуће
поправке и одржавање водовода у
Вранешима.
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.400-1587/10 од 26.10.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.110- 203/9 од 08.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
236.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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),
од
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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
износу од 197.000,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 09.04. МЗ
Вранеши, функционална класификација
421, економске класификације 494, назив

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
237.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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) 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
1.01. Средства за рад СО, функционална
класификација 112, економске класификације 4171, назив позиције Одборнички
додатак и др.накнаде за рад СО. Наведени
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износ умањиће се планирана позиција
текуће резерве и увећати планирана
позиција 4171 – Одборнички додатак и
др.накнаде за рад СО.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева директног буџетског
корисника – Општинске управе Врњачка
Бања,бр.400-1730/10
од 16.11.2010.год.,
на име недостајућих средстава за исплату
одборничких дневница.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.

8.12.2010. године

2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева директног буџетског
коисника Општинске управе као и захтева
ОШ “Бранко Радичевић“ за додатна
средства за измештање бандера у
школском месту Поднавци, а све ради
реализације Пројекта „Изградња отвореног
спортског
терена
у
ОШ
“Бранко
Радичевић“ у Подунавцима који одобрен
од стране Министарства спорта и омладине, Републике Србије.
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.400-1730/10 од 16.11.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.400-1652/10 од 04.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
238.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему (''Сл.гласник РС'', 54/2009 и 73/10),
члана 23.Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2010.годину (''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
износу од 100.500,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 10.02.
Трансфери основним школама, функционална класификација 912, економске
класификације 463, назив позиције Донације и трансфери . За наведени износ умањиће
се планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана позиција 463, Донације
и трансфери.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
239.
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.годину (''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), од
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) у
оквиру
раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 197.000,00 динара у
корист нове апропријације у разделу 01.27.
Пројекат
запошљавања
приправника,
функционална класификација 112, економске класификације 463, назив позиције
Трансфери осталим нивоима власти. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати плани-
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8.12.2010. године

рана позиција 463 – Трансфери осталим
нивоима власти.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу закљученог уговора између
Опшине Врњачка Бања и Националне
службе за запошљавање, бр.110-156/10 од
06.07.2010.год., као и захтева за уплату
средстава по обрачуну-Активних мера
Националне службе за запошљавање
бр.400-1557/10 од 22.10.2010.год..
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.

рана позиција 463 – Трансфери осталим
нивоима власти.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу закљученог уговора између
Опшине Врњачка Бања и Националне
службе за запошљавање, бр.110-156/10 од
06.07.2010.год., као и захтева за уплату
средстава по обрачуну-Активних мера
Националне службе за запошљавање
бр.400-177/10 од 26.11.2010.год.
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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.400-1464/10 од 27.10.2010.године

Бр.400-177/10 од 26.11.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________

240.

241.

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.годину (''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), од
председник општине доноси,

На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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

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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 129.441,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
01.27. Пројекат запошљавања приправника,
функционална класификација 112, економске класификације 463, назив позиције
Трансфери осталим нивоима власти. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати плани-

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2010.г.
(''Службени лист општине Врњачка Бања'',
бр.17/09) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 35.400,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
1.03. Oстали трошкови, функционална
класификација 112, економске класификације 423, назив позиције Услуге по
уговору.Наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана позиција 423 – Услуге
по уговору.
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2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева Техничог факултета
Чачак
из Чачка бр.403-1664/10 од
23.11.2010.год., на име недостајућих средстава за израду студијског програма за
мастер студије и др.пратећих аката
неопходних за акредитацију Факултета за
туризам и хотелијерство.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.

8.12.2010. године

2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу поднетог захтева Општинске
управе број: 400-1722/10 од 24.11.2010.год.,
на име недостајућих средстава за
реализацију члана 2. Одлуке број: 11326/09 од 31.12.2010.год.
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: 400-1722/10 од 24.11.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.400- 1672/10 од 23.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
242.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 71.090,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу 02.,
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
.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
243.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 35.500,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
1.15. Накнада за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема,
функционална класификација 090, економске класификације 472, назив позиције
Накнада за социјалну заштиту из буџета.
Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 472 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева Јоковић Драгане из
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Врњачке
Бање
бр.400-1805/10
од
01.12.2010.године, за потребе покривања
трошкова сахране мајке.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.

8.12.2010. године

посебне
постигнуте резултате у току
школске 2009/2010 .
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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.400-1756/10 од 22.11.2010.године

Бр.400- 1805/10 од 01.12.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
244.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције Текућа
буџетска резерва одобравају се средства у
износу од 34.100,00 динара у корист
следеће апропријације у разделу 1.02.
Средства за рад председника општине,
Општинског већа и њихових радних тела,
функционална класификација 112, економске класификације 416, назив позиције
Награде, бонуси и остали посебни расходи.
Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана позиција 416 – Награде, бонуси и
остали посебни расходи.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу решења председника општине
бр.400-1756/10 од 22.11.2010.год, на име
недостајућих средстава Петровић Јакову и
Штрбановић Сандри, као награду за

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
245.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009),
члана 23.Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2010.годину (''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 1.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 10.03. Субвенције ученицима у
основном
образовању,
функционална
класификација 912, економске класификације 463, назив позиције Донације и
трансфери осталим нивоима власти. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати планирана позиција 463, назив позиције Донације
и трансфери осталим нивоима власти.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу поднетог захтева директног
буџетског корисника Општинске управе
Општине Врњачка Бања а на име
недостајућих средстава за исплату ужине
ученика основних школа и деце која
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похађају припремни предшколски програм
која су по редоследу рођења трећа или
нареднорођена у шкиолској 2010/2011.год.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
4. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.

8.12.2010. године

средстава за набавку књига као награде
ученицима основних школа .
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

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.403- 1359/10 од 28.09.2010.године

Бр.400-1516/10 од 22.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
246.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 34.940,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
1.02. Средства за рад председника
општине, Општинског већа и њихових
радних тела, функционална класификација
112, економске класификације 416, назив
позиције Награде,бонуси и остали посебни
расходи. Наведени износ умањиће се
планирана позиција текуће резерве и
увећати планирана позиција 416 –
Награде,бонуси и остали посебни расходи.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева Општинске управе
Врњачка
Бања
бр.403-1359/10
од
28.09.2010.год., на име недостајућих

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
247.
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.годину (''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),
од
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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 444.500,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
01.27. Пројекат запошљавања приправника,
функционална класификација 112, економске класификације 463, назив позиције
Трансфери осталим нивоима власти. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 463 – Трансфери
осталим нивоима власти.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу закљученог уговора између
Опшине Врњачка Бања и Националне
службе за запошљавање, бр.110-156/10 од
06.07.2010.године, као и захтева за уплату
средстава по обрачуну-Активних мера
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Националне службе за запошљавање
бр.400-1721/10 од 17.11.2010.год.
3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.

8.12.2010. године

3. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије
локалне
самоуправе.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.400- 1396/10 од 28.10.2010.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Бр.400-1721/10 од 17.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
248.
На основу члана 69.Закона о буџетском
систему (''Сл.гласник РС'', бр.54/2009),
члана 23.Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2010.годину (''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 20.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
1.15. Накнада за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема,
функционална класификација 090, економске класификације 472, назив позиције
Накнада за социјалну заштиту из буџе-та.
Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 472 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева Шеровић Зорана из
Руђинаца
бр.400-1396/10
од
28.10.2010.год., на име једнократне
новчане помоћи за покриће трошкова
сахране.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
249.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Сл.гласник РС'',
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету
општине Врњачка Бања за 2010.годину
(''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) у оквиру раздела 1.04., функционална класификација 110, економска
класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у износу од 20.000,00 динара у
корист следеће апропријације у разделу
1.15. Накнада за социјалну заштиту и
помоћ у решавању стамбених проблема,
функционална класификација 090, економске класификације 472, назив позиције
Накнада за социјалну заштиту из буџета.
Наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана позиција 472 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета.
2. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева Вулићевић Мирољуба
из Врњачке Бање бр.400-1672/10 од
23.11.2010.год., на име једнократне
новчане помоћи у циљу решавања
здравствених проблема.
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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- 1672/10 од 23.11.2010.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Сеизовић,с.р.
_____________________________________
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
250.
Одбор
за
административномандатна питања Скупштине општине
Врњачка Бања, на седници одржаној дана
03.12.2010. године, на основу члана 41.
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/09, 13/09 и
12/10), члана 41. Пословника Скупштине
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр.1/09 и 12/10),
доноси следећу
О Д Л У К У
о престанку важења Одлуке о
коефицијентима за обрачун и исплату
плата запослених у органима Општине
Врњачка Бања
Члан 1.
Одлука о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у
органима Општине Врњачка Бања („Сл.
лист општине Врњачка Бања“, бр. 10/09 и
12/09) престаје да важи даном почетка
примене ове Одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу у року од
8 дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врњачка“, а примењиваће
се од 01.01.2011. године
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНОМАНДАТНА ПИТАЊА
Број: 120-51/10 од 03.12.2010.год.
ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА
Саша Радисављевић,с.р.

8.12.2010. године
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Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове- главни и одговорни
уредник, Гајшек Олгица, шеф Службе за скупштинске и нормативно правне послове, тел. 611-302,
локал 138, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту
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