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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 2 – ВРЊАЧКА БАЊА –   10.3.2011. ГОДИНЕ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
53. 

Општинско веће општине  Врњачка 
Бања на 54. седници одржаној 
07.03.2011.године, на основу  чл. 59. Закона 
о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености („Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 
88/10), а у вези са чл. 64. ст.1. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“ бр.54/09,73/10 и 101/10), чл.40. Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“ бр.1510), чл. 20. 
ст.1.тач.39. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС бр.129/07), чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.13/10- пречишћен текст) 
и чл.33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр. 7/09) донело је 

 
ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ  БУЏЕТСКОГ  ФОНДА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА  ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
                                                                              

Програми из тач.IV.Плана и то: 
Програм “Приправници-волонтери 2010 - 
2011“ као изборни и програми „Подршка 
самозапошљавању“ и „Субвенција за 
запошљавање послодавцима“ као алтерна-
тивни су програми Фонда и финансирају се 
из средстава опредељених за активности 
овог Фонда на начин предвиђен овом одлу-
ком, одлуком о буџету општине и другим 
одлукама које уређују ову област. 

Члан 1. 
Образује се Буџетски фонд за 

спровођење програма и мера активне 
политике запошљавања општине Врњачка 
Бања, (У даљем тексту: Фонд),  ради 
обезбеђења материјалних и других услова 
за реализацију Локалног акционог плана 
запошљавања општине Врњачка Бања за 
2011.годину (у даљем тексту: План) који је 
усвојен Одлуком Скупштине општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.15/10), као евиденциони конто у 
оквиру главне књиге трезора, и то као 
индиректни корисник буџетских средстава. 

 
Члан 2. 

Буџетски фонд се оснива на 
одређено време, до реализације програма и 

мера из тачке IV. Плана, у висини 
одобрених средстава. 

 
Члан 3. 

Буџетски фонд се финансира  из: 
1. прихода буџета општине, са апро-

пријација које су опредељене за оствари-
вање активности Фонда; 

2. прихода буџета Републике, 
3.прихода остварених по основу 

поклона и донација, 
4.других извора у складу са 

законом. 
 

Члан 4. 
Средства  Фонда користе се на 

основу донетог Локалног акционог плана 
запошљавања општине Врњачка Бања за 
2011.годину који је усвојен Одлуком Скуп-
штине општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.15/10) у 
оквиру којег је утврђен Програма 
“Приправници-волонтери 2010 - 2011“ (у 
даљем тексту: Програм) у тач.IV.Плана.  

 Извештај о коришћењу средстава 
остварених по основу прихода остварених 
у складу са чл.3. ове Одлуке, организа-
циона јединица Општинске управе општи-
не Врњачка Бања надлежна за послове 
финансија подноси Општинском већу.  
 

Члан 5. 
Средства Фонда користе се наме-

нски, за финансирање програма и мера 
активне политике запошљавања из акцио-
ног плана општине Врњачка Бања, а на 
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основу Програма, у складу са законом и 
овом Одлуком. 
 

Члан 6. 
           Фондом управља Општинска управа 
општине Врњачка Бања- организациона 
јединица надлежна за послове запошља-
вања. 
 По укидању Фонда, његова  праве и 
обавезе преузима Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Плаћање на терет Фонда врши се до 

нивоа средстава расположивих у оквиру 
апропријације Фонда, а обавезе се преузи-
мају у оквиру реално планираних примања 
Фонда. 

На крају текуће године, неиско-
ришћена средства Фонда, преносе се у 
наредну  годину. 

Неискоришћена средства за Про-
грам из чл.4. ове одлуке усмеравају се на 
алтернативне програме из овог Плана а то 
су програми „Подршка самозапо-
шљавању“ и „Субвенција за запошљавање 
послодавцима“. 

Неискоришћена средства која су 
намењена за финансирање програма на 
реализацији активне политике запо-
шљавања општине Врњачка Бања из 
тач.IV.Плана, користе се у складу са одлу-
кама надлежних органа које се доносе по 
поступку предвиђеним одлуком о буџету 
општине.  
 

Члан 8. 
Стручне и административно-техни-

чке послове за Буџетски фонд обављаће ће 
организационе јединице Општинске управе 
надлежне за послове запошљавања и 
финансије. 

 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања'' и примењиваће се 
од 01.јануара 2011.године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА  
Број: 400-372/11 од 07.03.2011.г.  

 
 
 

           ПРЕДСЕДНИК  
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

      Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
54. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 54. седници одр-
жаној дана 07.03.2011.године, а на основу 
чл. 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07), чл. 38. Закона о 
удружењима ("Сл. гласник РС“, бр. 51/09), 
чл. 13. Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2011. годину („Сл. лист општине 
Врњачка Бања, бр. 15/10), чл. 59. став 1. 
тачка 2. Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања бр.  
13/10-пречишћен текст) и чл. 
33.Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр.7/09), донело је  
 

ОДЛУКУ 
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА 

РАДА 
УДРУЖЕЊА У 2011. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин 
суфинансирања програма рада удружења, 
области у којима се обезбеђује суфина-
нсирање, поступак расписивања јавног 
позива и доношења одлуке, начин контроле 
утрошка одобрених средстава, закључи-
вање и раскид уговора из средстава предви-
ђених Одлуком о буџету општине Врњачка 
Бања за 2011. годину.  
 

Члан 2. 
Општина Врњачка Бања обезбеђује 

средства за суфинансирање програма од 
јавног интереса које реализују удружења у 
2011. години и то :  
1. у разделу 1.05.- Удружења и савези, 
функционална класификација 133, еконо-
мска класификација 4819, назив апро-
пријације Дотације осталим непрофитним 
институцијама у износу од 1.500.000,00 
динара;  
2. у разделу 1.10.- Културно уметничка 
друштва, функционална класификација 
820, економска класификација 4819, назив 
апропријације Дотације осталим 
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непрофитним институцијама у износу од 
250.000,00 динара;  
 

Члан 3. 
Расподела  средства из 

чл.2.став1.тачка 1. ове Одлуке врши  се на 
следећи начин: 
1.средства у износу од 250.000 динара  за 
финансијску пордшку пројектима удру-
жења са седиштем у Врњачкој Бањи чији 
пројекти се реализују из других домаћих и 
страних извора, а која поднесу доказ да им 
је за тај пројекат одобрено финансирање,  
2. средства у износу од 1.250.000 динара за 
суфинансирање пројеката из чл.5.ове 
одлуке 
 

Члан 4. 
Удружењима која обављају дела-

тност од интереса за општину Врњачка 
Бања, у смислу ове Одлуке, сматрају се 
удружења која испуњавају следеће 
критеријуме :  
1. да им је седиште на територији општине 
Врњачка Бања  
2. да остварују програме којима се 
задовољавају јавне потребе од интереса за 
општину или да остварују хуманитарне 
програме од интереса за општину, односно 
друге програме којима се значајно 
доприноси развитку и општем напретку, 
као и промовисању њеног положаја и 
угледа (из области борачко-инвалидске 
заштите, хуманитарних програма, културе, 
екологије, потреба младих, програма 
заштите људских права, друге програме 
којима се задовољавају јавне потребе).  
 

Члан 5. 
               Суфинансирање програма из 
средстава из чл.3.тачка 2.ове Одлуке 
остварује се по спроведеном јавном позиву 
на основу поднетих предлога пројеката 
удружења и закљученог уговора.            
Подносиоци предлога пројекта не могу 
бити политичке странке и друга удружења 
основана ради остварења политичких 
циљева.  

     

У разматрање ће се узети само 
предлози пројеката чији укапан буџет за 
реализацију износи најмање 30.000,00 
динара, а највише 1.500.000,00 динара, с 
тим да је максимално учешће општине 
средствима буџета за 2011. годину у 
реализацији једног пројекта 100.000,00 
динара. Буџет предлога пројекта чине 
стварни трошкови неопходни за 
реализацију пројекта, који су проверљиви, 
подржани оригиналном документацијом на 
основу чијих оверених копија се правдају. 
У стварне трошкове убрајају се трошкови 
особља које је ангажовано на реализацији 
пројекта, трошкови потрошног материјала 
и другог материјала неопходног за 
реализацију пројекта, остали трошкови 

                Суфинасирање програма Култу-
рно уметничких друштава обезбеђено је на 
апропријацији буџета из тачке 2. члана 3., а 
за програме свих осталих удружења на 
апропријацији буџета из тачке 1. чл. 3. ове 
Одлуке.  

 
Члан 6. 

                Јавни конкурс из члана 4. Одлуке 
расписује се најдаље до 15. марта текуће 
године. 
                Пројекти се реализују током 
године, закључно са 20.12.2011. године. 
                Изузетно,  за одобрене пројекте 
чија реализација је везана за зимски период 
2011/2012. године, финансијско учешће 
општине Врњачка Бања по тим пројектима 
исплаћиваће се путем аванса  до 
20.12.2011.године. 
 

Члан 7. 
Рок за подношење предлога 

пројеката износи 15 дана од дана објављи-
вања јавног позива на локалним медијима и 
званичном сајту општине Врњачка Бања.  

Административне и техничке 
послове везане за ову одлуку обавља 
Одељење за заштиту животне средине и 
локални развој Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 

 
Члан 8. 

Одлуку по јавном позиву доноси 
Општинско веће општине Врњачка Бања у 
року од 30 дана од истека рока оглашавања 
на предлог Одељење за заштиту животне 
средине и локални развој Општинске 
управе општине Врњачка Бања.  
  Удружења имају право, сходно овој 
Одлуци да конкуришу за суфинансирање 
само једног предлога пројекта.  
 

Члан 9. 
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који директно произилазе из предложених 
пројектних активности (информисање, 
евалуација, превођење, оглашавање, 
штампање, трошкови трансфера новца и 
банкарских провизија, трошкови ПДВ). 
Трошкови особља које је запослено код 
подносиоца пројекта и партнерске органи-
зације односно удружења могу се обрачу-
нати највише у висини зараде запосленог у 
Општинској управи општине Врњачка 
Бања у најмањем степену звања 
одговарајуће стручне спреме, а у складу са 
временом ангажовања. Уколико се у буџету 
предлога пројекта налазе трошкови за које 
се утврди да се ради о трошковима који 
нису неопходни, исти се неће сматрати 
саставним делом буџета предлога пројекта.  

 
Члан 10. 

Подносилац предлога пројекта је 
директно одговоран за реализацију 
пројекта. Уколико је предлогом пројекта 
предвиђено да подносилац пројекта иступа 
са партнерском организацијом, односно 
удружењем, подносилац пројекта мора уз 
документацију предвиђену чл.12. ове 
Одлуке поднети и одлуку управног одбора 
те организације, односно удружења да 
прихвата учешће у пројекту, статут те 
партнерске организације, односно удру-
жења, копију њеног завршног рачуна за 
претходну буџетску годину и споразум о 
сарадњи.  

 
Члан 11. 

Пројекти се реализују на 
територији општине Врњачка Бања, осим 
пројеката који се односе на промоцију и 
учешћа на такмичењима и манифеста-
цијама које се одржавају ван територије 
општине Врњачка Бања.  

 
Члан 12. 

Критеријуми за бодовање 
предлога пројеката су следећи:  

 -број учесника пројекта (на 
сваких 10 учесника по 2 поена, а највише 
20 поена),  
  -број директних корисника 
резултата пројекта (на сваких 10 корисника 
1 поен. Уколико се предлогом пројекта не 
може прецизно дефинисати број 
корисника, а на несумњив начин је 
учињена вероватном чињеница да ће број 

директних корисника бити већи од 200, 
одобрава се 20 поена.  

-резултати који се у односу на 
општину постижу пројектом (међународни 
ниво 20 поена, републички ниво 15 поена, 
регионални ниво 10, општински ниво 8 и 
ниво месних заједница 5 поена),  
 - пројекти у којима се тражи суфи-
нансирање из буџета општине највише у 
износу од вредности пројекта :  
 • 10% -20 поена,  
 • 20% -18 поена,  
 • 30% -16 поена,  
 • 40% -14 поена,  
 • 50% -12 поена,  
 • 60% -10 поена,  
 • 70% - 8 поена,  
 • 80% - 6 поена,  
 • 90% - 4 поена,  
 •преко 90% - 2 поена,  
с тим што није дозвољено финансирање 
пројекта од стране општине у износу од 
100%.  

Уколико се приликом разматрања 
поднетих предлога пројекта утврди да пос-
тоји више подносиоца предлога пројекта 
који деле последње место на листи оних 
пројеката које је у оквиру расположиве 
квоте могуће суфинансирати, коначну одл-
уку који ће се од тих пројеката суфина-
нсирати доноси Општинско веће.  

Општинско веће може одлучити да 
се поднети предлози пројекта финансирају 
у мањем обиму од предложеног обима 
средстава у буџетима пројекта, у ком 
случају износ умањења средстава мора 
бити процентуално исти за све пројекте.  
 

Члан 13. 
             Потребна документација за конку-
рисање је:   
•решење о упису удружења у регистар у 
складу са важећим законом,  
•изјава о обезбеђењу сопствених средстава 
за суфинансирање пројекта,  
  

Члан 14. 
Јавни позив за суфинансирање 

пројеката удружења грађана и уговор о 
реализовању одобрених предлога пројеката 
са удружењима расписује односно закљу-
чује председник општине.  

Средства по одобреним пројектима 
преносиће се носиоцима пројекта сукце-
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сивно по захтевима, динамиком која прати 
извођење пројеката. Могуће је први 
трансфер извршити по авансном рачуну, 
који не може износити више од 50% 
утврђене вредности финансиране из 
средстава буџета општине.Уколико се од 
стране Одељења за заштиту животне 
средине и локални развој утврди да се 
додељена средства ненаменски користе или 
да постоје друге незаконитости, исто је 
дужно да извештај о томе достави Општи-
нском већу ради доношења одлуке о 
раскиду уговора. Раскидом уговора 
удружење је у обавези да врати целокупан 
износ додељених средстава са законском 
затезном каматом од дана трансфера 
средстава.  

Уколико се раскине уговор у смислу 
става 2. овог члана, то удружење не може 
наредне 3 године учествовати по јавном 
позиву за расподелу средстава из буџета 
општине за суфинансирање пројеката 
удружења и савеза, као ни друга удружења 
чији је најмање један оснивач или члан 
управног одбора лице које је било или је и 
сада оснивач или члан управног одбора 
удружења са којим је већ раскинут уговор у 
смислу става 2. овог члана.  
 

Члан 15. 
Удружења су у обавези да након 

реализације пројекта доставе  коначни 
извештај најкасније 10 дана од дана 
завршетка реализације пројекта. У прилогу 
коначног извештаја обавезно је достављање 
оригиналне документације или оверених 
копија којима се потврђује утрошак укуп-
них, како буџетских тако и сопствених 
средстава за реализацију предметног 
пројекта. Недостављање коначног извешта-
ја има за последицу раскид уговора. У 
случају раскида уговора удружење  је у 
обавези да даваоцу средстава врати цело-
купан износ пренетих средстава са закон-
ском каматом од дана трансфера средстава.  

Коначне извештаје разматра 
Општинско веће у року од 30 дана од дана 
достављања. Након разматрања исти се 
објављују на званичном сајту општине 
Врњачка Бања.  

 
Члан 16. 

Обрасце пријаве за конкурисање по 
овој одлуци, као и смернице за попуњавање 

истих утврђује Одељење за заштиту 
животне средине и локални развој, 
Општинске управе, општине Врњачка 
Бања.  

 
Члан 17. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-385/11 од 07.03.2011.год. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Зоран Сеизовић,с.р.  
_____________________________________ 
 
55. 
               Општинско веће општине 
Врњачка Бања, на својој редовној 54. 
седници одржаној дана 07.03.2011.године, 
на основу чл. 2. и 77. Закона о спорту 
(''Сл.гласник РС'', бр. 52/96 и 101/05 - др. 
закон), на предлог Одбора за омладину и 
спорт број 400-338/11 од 1.3.2011.године, 
чл.12.ст.1.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.15/10), чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10) и чл.33. Пословника о 
раду Општинског Већа („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“,бр.07/09 ), донело је  

 
О Д Л У К У 

о расподели буџетских средстава 
намењених за развој спорта и спортских 
активности у општини Врњачка Бања за 

2011.годину 
 

I. 
             Овом Одлуком уређује се начин 
расподеле буџетских средстава намењених 
за развој спорта и спортских активности. 

 
II. 

             Општина Врњачка Бања обезбеђује 
средства за унапређење спорта и спортских 
активности у 2011. години и то на 
Апропријацији буџета у разделу 7.02. – 
Физичка култура, функционална класифи-
кација 810, економска класификација 
48191, назив апропријације Дотације спор-
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тским и омладинским организацијама у 
укупном износу од 6.000.000,00 динара. 

Расподела планираних буџетских 
средстава заснива се на потреби развоја 
спорта у Врњачкој Бањи и средствима 
расположивим у буџету општине Врњачка 
Бања у 2011.години и дели се на 8 (осам), 
раздела и то:  
            1. Финансирање делатности спо-
ртских организација регистрованих у скл-
аду са законом о спорту и осигурање спорт-
иста – 65%  

2. Изградња, реконструкција, одржа-
вање и коришћење спортских објеката 
(средства се користе по утврђеним 
приоритетима) - 18%;  
          3. Организација и одржавање 
спортских такмичења и манифестација од 
значаја за општину - 8% (расподелу 
средстава врши Општинско веће, на основу 
верификације Одбора за спорт и омладину, 
по достављеним предлозима од стране 
спортских клубова и установа са седиштем 
на територији општине Врњачка Бања, а 
најкасније до 31.03.2011. године);  
           4. Обезбеђење услова за проширење 
обухвата бављења спортом код младих 
(масовне спортске активности);  
          - Учешће у обезбеђењу реализације 
општинског и међуопштинског нивоа 
школских спортских такмичења - 3%;  
            5. Обезбеђивање посебних услова за 
повећање обухвата и квалитета рада са 
младим спортским талентима (врхунски 
спортски резултати) - 1%;  
           6. Обезбеђивање услова за рад спо-
ртских стручњака у организацијама у обла-
сти спорта на територији општине – 1%;  
            7. Избор спортисте године – 2%; 
(одлуку о избору доноси Комисија форми-
рана решењем Председника општине, на 
основу верификације Одбора за спорт и 
омладину, по достављеним предлозима од 
стране спортских клубова, организација и 
установа најкасније до 20.02.2011. године);  
             8. Резерва-средства за непланиране 
спортске и друге активности-(по посебном 
захтеву) -2%.  

Ближи услови коришћења средстава 
из овог члана утврђује се посебним актом 
који на предлог Одбора за омладину и 
спорт доноси Општинско веће.          

 
 

III. 
           Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у“Сл.лист 
општине Врњачка Бања“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-338/11 од 07.03.2011.год.  
                                                         
ПРЕДСЕДНИК  

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                            Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
56. 
    На основу члана 69. Закона о буџетском 
систему (''Сл. гласник РС'', бр.54/09 и 73/10 
), чл.22 Одлуке о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2011 год. (Сл. лист Општине 
Врњачка Бања бр.15/10), чл. 56 Статута 
општине Врњачка Бања- пречишћен текст 
(''Сл. лист  Општине Врњачка Бања'', 
бр.13/10), чл.33 Пословника о раду 
општинског већа (''Сл. лист Општине 
Врњачка Бања'', бр.7/09), Општинско веће 
Општине Врњачка Бања на својој редовној 
54.седници одржаној дана 07.03.2011. год. 
донело је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I. Из средстава утврђених Одликом о 
буџету  Oпштине Врњачка Бања за 2011 
год. (''Сл. лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.15/10), у оквиру раздела 1.04. функци-
онална класификација 110, ек. класиф. 
49912, назив позиције – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се финансијска сред-
ства у укупном износу од 3.000.000 динара, 
а у корист следеће апроприације у разделу 
1.20.-Здравствена заштита,  функц. клас. 
760, ек. клас. 463 – назив позиције – 
Донације и трансфери осталим нивоима 
власти. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција – Текућа резерва, а увећати 
планирана позиција 1.20.-Здравствена 
заштита . 
 
II. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа  
бр.9-75/11 од 07.03.2011.године, а у циљу 
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реализације Програма здравствене заштите 
за поједине категорије становништва на 
подручју општине Врњачка Бања, који је 
усвојен од стране Управног одбора ове 
Установе под бр. 183-2011 од 09.02.2011. 
године, а који ће донети Скупштина 
општине Врњачка Бања. 
Ово решење реализоваће се даном 
формирања медицинских тимова-екипа, 
који ће бити ангажовани на реализацији 
предметног Програма, а по достављању 
одговарајуће документације од стране 
Дома здравља „Др. Никола Џамић“ 
Врњачка Бања. 
 
III. О реализацији овог Решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
 
IV. Ово решење објавити у „Сл. листу 
Општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 9-75 /11 од 07.03.2011.год 
                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                            Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
57. 
          На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему (''Сл. гласник РС'', 
бр.54/09 и 73/10 ), чл.22 Одлуке о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011 год. (''Сл. 
лист Општине Врњачка Бања'', бр.15/10), 
чл. 56 Статута општине Врњачка Бања- 
пречишћен текст (''Сл. лист  Општине 
Врњачка Бања'', бр.13/10), чл.33 
Пословника о раду општинског већа (''Сл. 
лист Општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 
Општинско веће Општине Врњачка Бања 
на својој редовној 54.седници одржаној 
дана 07.03.2011. год. донело је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

I. Из средстава утврђених Одликом о 
буџету  Oпштине Врњачка Бања за 2011 
год. (''Сл. лист Општине Врњачка Бања'', 
бр.15/10), у оквиру раздела 1.04. функци-

онална класификација 110, ек. класиф. 
49912, назив позиције – Текућа буџетска 
резерва, одобравају се финансијска сред-
ства у укупном износу од 100.000 динара, а 
у корист следеће апроприације у разделу 
13.04.-Капиталне субвенције, функц. клас. 
410, ек. клас. 4512 – назив позиције – Капи-
талне субвенције јавним нефинансијским 
организацијама – ЈП „Борјак“. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција – Текућа резерва, а увећати 
планирана позиција 13.04.-Капиталне 
субвенције. 
 
II. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа  
бр. 400-248/11 од 07.03.2011.год., којим су 
одобрена финансијска средства Ловачкој 
секцији Грачац из Грачаца у висини од 
100.000 динара, а реализација закључка 
врши се преко ЈП „Борјак“ Врњачка Бања.  
 
III. О реализацији овог Решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
 
IV. Ово решење објавити у „Сл. листу 
Општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

       Број: 400-248/11 од 07.03.2011.год 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                 Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
58. 
        На основу члана 69. Закона о 
буџетском систему («Службени гласник 
РС», бр. 54/2009) и члана 22. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр. 15/10) и  члана 56.  Статута општине 
Врњачка Бања («Службени лист општине 
Врњачка Бања», бр. 13/10), председник 
Општине Врњачка Бања доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету општине Врњачка Бања за 2011.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања» 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 10.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 1.05. Удружења и савези, функци-
онална класификација 133, економска 
класификације 48191, назив позиције Дота-
ције осталим непрофитним институцијама 
у износу од 10.000,00 дин. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција теку-
ће резерве и увећати планирана позиција 
48191– Дотације осталим непрофитним 
институцијама. 
2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу захтева бр.400-154/11 од 
31.01.2011.године Центра за децу и 
омладину Врњачка Бања недостајућих 
средстава за набавку  пумпе за грејање, а 
све по профакактури СТКР Алфа бр.151/1 
од 31.01.2011 год.  
3.  О реализацији овог решења стараће се 
надлежни орган за финансије локалне 
самоуправе. 
4. Ово Решење објавити у Сл.листу 
Општине Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-154/11 од 01.02.2011.год. 
 
                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ                                                                                                              
                             Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
59. 
           На основу члана 69.Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, 
бр.54/2009 и 73/10 ), члана 22.Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 
2010.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10), 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.г. 
(«Службени лист општине Врњачка Бања», 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., 
функционална класификација 110, 
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу 
од 32.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 6. Туристичка 
организација, функционална класифи-
кација 410, економске класификације 414, 
назив позиције Социјална давања запо-
сленима. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и 
увећати планирана позиција 414 назив 
позиције Социјална давања запосленима. 
2. Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања а по поднетом 
захтеву Установе „Туристичка органи-
зација“ бр.400-243/11 од 17.02.2011.године 
на име недостајућих средстава за исплату 
помоћи у случају смрти члана уже 
породице радника ове установе. 
 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.400-243/11 од 22.02.2011.године 
 

                   ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ                         
                             Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
 
60. 
           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.15/10), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 



 Страна 9     -   Број  2.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     10.3.2011. године 
  

Р  Е  Ш  Е Њ  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.15/10) у оквиру раздела 1.04., функци-
онална класификација 110, економска 
класификација 49912 назив позиције 
Текућа буџетска резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 15.000,00 
динара у корист следеће апропријације у 
разделу 10.01. Субвенције за превоз 
ученицима, функционална класификација 
912, економске класификације 423, назив 
позиције Услуге по уговору. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана 
позиција 423, назив позиције Услуге по 
уговору. 
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 учествовање 
ученика Музичке школе Стеван Мокрањац 
– одељење у Врњачкој Бањи на 
међународном фестивалу хармонике у 
Новом Кнежевцу. 
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.400-175/11 од 17.02.2011.године 

 
                  ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ                                                                                                                
                           Зоран Сеизовић,с.р. 
_____________________________________ 
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