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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VI – БРОЈ 16 – ВРЊАЧКА БАЊА –   31.12.2010. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
 
283. 
     Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 51. редовној седници одржаној дана 
31.12.2010.год. на основу чл.2.став 
5.Закона о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији 
(''Сл.гласник РС'',бр.104/09), чл.59 Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'',  13/10) и чл.33.Пословника 
о раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања '', 
бр.7/09) донело је 
                                 

О Д Л У К У  О  
УСКЛАЂИВАЊУ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
У ЛОКАЛНОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ 

 
Члан 1. 

            Овом одлуком Општина Врњачка 
Бања врши усклађивање организационе и 
квалификационе структуре запослених у 
локалној администрацији у оквиру макси-
малног броја запослених који је прописан 
параметрима из закона. 

Усклађивање организационе и 
квалификационе структуре локалне адми-
нистрације у оквиру максималног броја 
запослених у Општини Врњачка Бања 
извршиће се одмах у складу са прописима 
који уређују права запослених из радног 
односа у органима јединице локлане самоу-
праве,  односно осталих запослених у лока-
лној администрацији. 
              

Члан 2. 
            Сви корисници буџетских средстава 
буџета Општине Врњачка Бања на које се 
примењује Закон о одређивању максимал-
ног броја запослених у локалној админи-
страцији (''Сл.гласник РС'', бр.104/09), 
дужни су да спроведу поступке у складу са 
важећим прописима, донесу сва потребна 
акта и са образложењем доставе 

Општинском већу општине Врњачка Бања 
на сагласност. 
             Акта из претхоног става овог члана 
обавезно садрже Правилник о системати-
зацији радних маста и финансијски план 
буџетског корисника, односно други акт 
којим се уређује организација услед 
промене обима пословања. 
             По добијању сагласности од стране 
Општинског већа општине Врњачка Бања и 
по спроведеним поступцима по актима из 
претходног става овог члана сви корисници 
буџетских средстава буџета Општине 
Врњачка Бања на које се примењује закон 
из чл.1.ове Одлуке дужни су да до 
31.јануара 2011.године доставе извештај 
Општинском већу општине Врњачка Бања.  
 

Члан 3. 
               Општина Врњачка Бања ће 
обуставити пренос средстава за плате из 
буџета кориснику буџетских средстава 
буџета Општине Врњачка Бања на кога се 
примењује закон, који не поступи по 
одредбама ове Одлуке и уколико због тога 
буде обустављен пренос трансферних 
средстава Општини од стране Републике. 
 

Члан 4. 
 У поступку спровођења ове одлуке 
корисници буџетских средстава из 
чл.2.став1. ове одлуке, дужни су да лицима 
која остану нераспоређена понуде 
запошљавање код установа: Културни 
центар Врњачка Бања и Народна 
библиотека ''Др Душан Радић'' Врњачка 
Бања, до  краја 2011.године, на начин и под 
истим условима по питању исплате зарада, 
отпремнина, као и других права из радног 
односа која су остваривали код ових  
корисника, као једну од мера сагласно 
чл.154. Закона о раду. 
 

Члан 5. 
 За реализацију ове одлуке обезбе-
диће се финансијска средства у буџету 
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општине Врњачка Бања за 2011.годину, са 
одговарајућих позиција буџетских кори-
сника из чл.2. и 4. ове одлуке, као и 
средства Текуће буџетске резерве, односно 
ребалансом буџета за 2011.годину за недо-
стајућа средства.  
 

Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове одлуке 
престају да важе одлуке Општинског већа 
општине Врњачка Бања бр.11-326/09 од 
31.12.2009.године и бр.11-331/09 од 
31.12.2009.године (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.1/10). 
 

Члан 7. 
                 Ова Одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

 Број: 11-155/10 од 31.12.2010.год.  
      
       ПРЕДСЕДНИК  
          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
   Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
284. 

На основу члана 69.Закона � 
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  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину (''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 25.2000,00 динара у корист следећих 
апропријација:   у разделу 01.15. Накнада за 
социјалну заштиту и помоћ у решавању 
стамбених проблема, функционална класи-
фикација 090, економске класификације 
472, назив позиције Накнада за социјалну 
заштиту из буџета. За 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 име недостајућих средстава, а сходно 
Решењу бр.400-1899/10 од 17.12.2010.год. 
на име помоћи у циљу измирења 
дуговањапо основу утрошене воде житеља 
ромског насеља према ЈП « Бели Извор». 

 
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.400-1899/10 од 22.12.2010..године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                   
Зоран Сеизовић,с.р.            

_____________________________________ 
 
285.   
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему (''Сл.гласник РС'', 
бр.54/2009), члана 23.Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2010.године 
(''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  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину (''Службени лист општине 
Врњачка Бања'', бр.17/09) у оквиру раздела 
1.04., функционална класификација 110, 
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економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва одобра-
вају се средства у износу од 12.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 01.08. Трошкови платног промета, 
функционална класификација 411, еконо-
мске класификације 4211, назив позиције 
Трошкови платног промета и банкарских 
услуга. За наведени износ умањиће се пла-
нирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 4211- Трошкови 
платног промета и банкарских услуга. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на име недостајућих средстава на 
поменутој  апропријацији. 
 
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.400-1988/10 од 31.12.2010.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
Зоран Сеизовић,с.р.            

_____________________________________ 
 
286.   
           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  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину (''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 
130.000,00 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.нак.за 
рад СО.Наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција 4171 – 
Одборнички додатак ,и др.нак.за рад СО. 
 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на  име недостајућих средстава за 
исплату одборничких дневнице са седница 
одржаних 06.12.2010.год.и 02.12.2010.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.400-102/10 од 29.12.2010.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  
Зоран Сеизовић,с.р.            

_____________________________________ 
 
287.   
     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  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину (''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 
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од 35.000,00 динара у корист следећих 
апропријација: у разделу 9.08. МЗ Штулац, 
функционална класификација 421, еконо-
мске класификације 494, у износу од 
28.0000,00 динара назив позицијеТекући 
расходи и  495 –Издаци за нефинансијску 
имовину у износу 7.000,00 динара. За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција текуће резерве и увећати  
наведене позиције МЗ Штулац.  
 
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 измирење 
обавеза по уговору. 

 
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.400-1987/10 од 31.12.2010.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      
Зоран Сеизовић,с.р.            

_____________________________________ 
 
288.   
           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  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2010.годину (''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 
339.158,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 01.27. Пројекат 
запошљавања приправника, функционална 
класификација 112, економске класифи-
кације 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 
Општине 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 
Националне службе за запошљавање 
бр.400-156-/10 од 27.12.2010.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.400-156/10 од 27.12.2010.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                   
Зоран Сеизовић,с.р.            

_____________________________________ 
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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 
општине www.opstinavrwackabanja.com.  
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