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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА IX – БРОЈ 11 – ВРЊАЧКА БАЊА –
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
186.

Скупштина општине Врњачка Бања
на 11. редовној седници, одржаној дана
10.7.2013.године, на основу чл.9. и 36.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 1/13пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМ ОДЛУКЕ O
УСТАНОВЉАВАЊУ ПРИЗНАЊА И
НАГРАДА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1
У
Одлуци
о
установљавању
признања и награда општине Врњачка
Бања ("Сл.лист општине Краљево", бр.
10/97, 12/00 и 11/05), у чл.3. став 4. се
мења и гласи: ''Изузетно, Председник
општине, може доделити одређен број
новчаних награда или захвалница, која
садржи грб општине и разлог доделе, а
поводом значајних јубилеја и годишњица
које обележавају организације, предузећа и
установе на територији општине Врњачка
Бања, као и за постигнуте изузетне успехе
појединаца у области културе, науке,
спорта, или због посебног доприноса у
реализацији пројеката од значаја за развој и
презентацију општине (инфраструктура,
здравство, школство, спорт, учешћа у
манифестацијама).''
Члан 2
У чл.10.у ставу 2. после текста
''Скупштине општине'', ставља се тачка, и
додаје текст: ''Гласа се за утврђени коначан
предлог у целини, уколико Скупштина
општине не одлучи да се гласа појединачно
за сваки од предлога, који је садржан у
предлогу надлежног Одбора''.
Текст у чл.10.ставу 2.: ''јавна
признања и награде се додељују на
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свечаној седници или други пригодан
начин'', постаје став 3. чл.10.
Став 3. постаје став 4.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Сл.листу
општине Врњачка Бања''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-1544/13 од 10.7.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.
_____________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
187.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
11.7.2013.године, на основу чл. 59 Статута
општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине Врњачка Бања“, бр. 1/13пречишћен текст), чл. 5, 7 и 8 Одлуке о
установљавању награде најбољи најбољем
„Др Зоран Ђинђић („Сл. лист општине
Врњачка Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст),
Закључка Одељења за заштиту животне
средине,
друштвене
и
комуналне
делатности, бр. 400-1413/13 од 24.06.2013.
године, Одлуке којом су утврђени начин,
услови и рок за за подношење предлога за
доделу награда најбољи најбољем „Др
Зоран Ђинђић“ за 2013. годину, бр. 4001396/13 од 25.06.2013. године, по
разматрању
Предлога
Комисије
за
спровођење поступка доделе награда
најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за
2013. годину, доноси
ОДЛУКУ
о додели награде најбољи најбољем „Др
Зоран Ђинђић“
за 2013. годину
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У 2013. години додељују се четири
награде набољи најбољем „Др Зоран
Ђинђић“: једна награда најбољем ученику
основних школа на територији општине
Врњачка Бања, једна награда најбољем
ученику средњих школа на територији
општине Врњачка Бања и две награде
најбољим
студентима
који
имају
пребивалиште на територији општине
Врњачка Бања.
Додељују се награде:
Исидори (Владимир) Крагуљац из
Врњачке Бање, ученици осмог разреда ОШ
„Попински борци“ Врњачка Бања, као
најбољем ученику основних школа у
школској 2012/13. години, у износу једне
просечне зараде без пореза и доприноса за
општину Врњачка Бања за мај 2013.
године, што износи 33.700,00 динара;
Немањи (Милош) Вукојичић из
Врњачке Бање, ученику четвртог разреда
Гимназије у Врњачкој Бањи, као најбољем
ученику средњих школа, у износу од једне
и по просечне зараде без пореза и
доприноса за општину Врњачка Бања за мај
2013. године, што износи 50.550,00 динара.
Наташи (Момчило) Аџић из
Грачаца, за постигнути успех на мастер
студијама на Физичком факултету у
Београду у току шк. 2011/12. године, у
износу две просечне зараде без пореза и
доприноса за општину Врњачка Бања за мај
2013. године, што износи 67.400,00 динара и
Душану (Никола) Божилову из
Подунаваца, за постигнут успех на трећој
години студија на Електротехничком
факултету у Београду, у износу две
просечне зараде без пореза и доприноса за
општину Врњачка Бања за мај 2013.
године, што износи 67.400,00 динара.
Додељује се новчани износ у висини
заокруженог износа просечне зараде без
пореза и доприноса за општину Врњачка
Бања за мај 2013. године - 33.700,00 динара
(према последње објављеним званичним
статистичким подацима за мај месец 2011.
године просечна месечна зарада без пореза
и доприноса износи 33.635,00 динара
(Саопштење РЗС, бр. 169 од 25.06.2013.
године).
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објављује се у Службеном
листу општине Врњачка Бања.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1396/13 од 11.07.2013. године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
188.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној дана
11.7.2013.године,
на
основу
члана
69.Закона
о
буџетском
систему
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11 и 93/12), члана 24. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за
2013.годину („Сл.лист Општине Врњачка
Бања, бр.22/12 и 4/13), члана 59.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/13-пречишћен текст),
и члана
33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), доноси
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I.Мења се решење Општинског већа
општине Врњачка Бања бр.400-1401/13 од
14.6.2013.године у следећем:
1. У ставу 1. износ „430.000,00
динара“ замењује се износом од 80.000,00
динара.
2. У тачки 1 брише се текст:
„ЛОВЕ ФЕСТ за коју се опредељује износ
350.000,00 динара“.
У осталом делу решење остаје
непромењено.
II.О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
III. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Бр: 400- 1562 /13 од 11.7.2013.године
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ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
189.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на својој ванредној
седници,
одржаној дана 11.7.2013.године, на основу
члана 69.Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11 и 93/12), члана 24. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за
2013.годину („Сл.лист Општине Врњачка
Бања, бр.22/12 и 4/13), члана 59.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/13-пречишћен текст),
и члана
33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2013.г.
(«Службени лист општине Врњачка Бања»,
бр.22/12 и 4/13) у оквиру раздела 1.04.,
функционална
класификација
110,
економска класификација 49912 назив
позиције
Текућа
буџетска
резерва
одобравају се средства у укупном износу
од 1.300.000,00 динара у корист следеће
апропријације у разделу 6.Туристичка
организација, функционална класификација 410, економска класификација 424
назив
апрорпијације
Специјализиване
услуге.
2. За наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана апропријација 424.
3. Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева индиректног
буџетског корисника Туристичке организације, а поводом концерта Цеце Ражнатовић.
4. О реализацији овог решења стараће се
надлежни орган за финансије локалне
самоуправе.
5. Ово Решење објавити у Сл.листу
Општине Врњачка Бања.
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ОПШТИНСКО ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Бр: 400- 1556/13 од 11.7.2013.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
190.
Oпштинско веће општине Врњачка
Бања на својој ванредној седници,
одржаној дана 11.7.2013.године на основу
члана 69.Закона о буџетском систему
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/11 и 93/12), члана 24. Одлуке
о буџету општине Врњачка Бања за
2013.годину („Сл.лист Општине Врњачка
Бања, бр.22/12 и 4/13), члана 59.Статута
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.1/13-пречишћен текст),
и члана
33. Пословника о раду
Општинског већа општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“,
бр.7/09), доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2013.г.
(«Службени лист општине Врњачка Бања»,
бр.22/12 и 4/13) у оквиру раздела 1.04.,
функционална класификација 110, економска класификација 49912 назив позиције
Текућа буџетска резерва одобравају се
средства у укупном износу од 260.000,00
динара у корист следеће апро-пријације у
разделу 1.Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и њихова
радна тела 112, економска класи-фикација
416 назив апрорпијације.
Награде, бонуси и остали посебни
расходи.
2. За наведени износ умањиће се планирана
позиција текуће резерве и увећати
планирана апропријација 416.
3.Средства из предходне тачке одобравају
се на основу захтева секретара Скупштине
општине бр.06-49/13 од 5.7.2013.године, а
по достављеном мишљеу Одељења за
финансије, локалне јавне приходе и
привреду бр. 06-49/13 од 5.7.2013.године.
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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.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Бр: 400- 1568/13 од 11.7.2013.године
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Андрија Боћанин,с.р.
_____________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
191.
Председник општине Врњачка Бања, па
је на основу чланова на основу чл.44. и 66.
Закона
о
локалној
самоуправи
(«Службенигласник РС» број 129/07) и
чланова 56. Статута општине Врњачка
Бања («Службени лист општине Врњачка
Бања бр.1/13) и уговора о сарадњи на
реализацији програма коришћења средства
за решавање стамбених потреба и друге
програме
интеграције
избеглица
у
2013.год. доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за избор корисника
по програмима коришћења средства за
решавање стамбених потреба и другим
програма интеграције избеглица и
расељених лица
I
Образује се Комисија за избор
корисника по програмима коришћења
средства за решавање стамбених потреба и
другим програма интеграције избеглица и
расељених лица (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1. Иван Радовић, заменик
председника
Скупштине
општине,
председник Комисије;
2.Горан Атанасковић, директор,
стамбена агенције, заменик председника
Комисије;
3.Александар Миљаковић, повереник за избеглице и расељена лица, члан;
4. Никола Миладиновић, члан;
5.Душан Лазовић, Одељење за
планирање и изградњу, члан;
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6.Љиљана Аџић, запослена у
Центру за социјални рад општине Врњачка
Бања, члан;
7.Наташа Стојановић, запослена
у ОО Црвеног крста Врњачка Бања, члан;
8.Сузана Црноглавац, Одељење
за општу управу и заједничке послове
Општинске управе општине Врњачка
Бања, члан;
9. Саша Радисављевић, заменик
секретара СО запослен у Општинској
управи општине Врњачка Бања, члан.
II
Задатак Комисије је да донесе
правилник којим се регулишу услови и
критеријуми за избор корисника по програмима коришћења средства за решавање
стамбених потреба и другим програма
интеграције избеглица и расељених лица,
објављује оглас, разматра поднете захтеве,
доноси одлуке о додељивању помоћи
избеглицама и интерно расељеним лицима
са територије општине и извршава друге
обавезе у складу са наведеним правилником.
III
Председник Комисије сазива
седнице и руководи радом Комисије.
Комисија одлучује консензусом.
IV
Стручне и административнотехничке послове за потребе Комисије обавља Одљење за заштиту животне средине,
друштвене и комуналне делатност Општинске управе општине Врњачка Бања.
V
О накнади за рад комисије
одлучиће се посебним решењем.
VI
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Врњачка Бања».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020-128/13 од 11.6. 2013
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
____________________________________
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192.
Председник општине Врњачка Бања,
па је на основу чланова на основу чл.44. и
66. Закона о локалној самоуправи
(«Службенигласник РС» број 129/07) и чл.
56.
Статута општине Врњачка Бања
(«Службени лист општине Врњачка Бања
бр.1/13) и уговора о сарадњи на реализацији програма коришћења средства за
решавање стамбених потреба и друге
програме
интеграције
избеглица
у
2013.години, доноси
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
о образовању Комисије за избор корисника
по програмима коришћења средства за
решавање стамбених потреба и другим
програма интеграције избеглица и
расељених лица
I
Врши се измена и допуна
решења Председника општине Врњачка
Бања бр. 020-128/13 од 11.6.2013.године о
образовању Комисије за избор корисника
по програмима коришћења средства за
решавање стамбених потреба и другим
програма
интеграције
избеглица
и
расељених лица (у даљем тексту:
Комисија), у тачки I став 1. тако што се
после тачке 9.додају следеће тачке које
гласе:
„10. Љиљана Радаковић, начелник
Одељења за општу управу и заједничке
послове у Општинској управи општине
Врњачка Бања, члан,
11.Александар
Костадиновић,
запослени у Дирекцији за планирање и
изградњу општине Врњачка Бања, члан,
12.Ђорђе Миодраговић, запослени у Дирекцији за планирање и изградњу
општине Врњачка Бања, члан.“
У осталом делу решење остаје
непромењено.
II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Врњачка Бања».
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 020- 156/13 од 5.7.2013.године

12.7.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Бобан Ђуровић,с.р.
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САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
186. Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљању
признања и награда општине Врњачка Бања....................................................
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
187. Одлука о додели награде најбољи најбољем
''Др Зоран Ђинђић'' за 2013.годину.......................................................................
188. Решење о измени решења о употреби
текуће буџетске резерве...........................................................................................
189. и 190. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.................
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
191. Решење о образовању Комисије за избор корисника
по програмима коришћења средства за решавање стамбених
потреба и другим програма интеграције избеглица и расељених лица..........
192. Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за
избор корисника по програмима коришћења средства за решавање стамбених
потреба и другим програма интеграције избеглица и расељених лица..........

1
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3
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___________________________________________________________________________________________

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник,
Славиша Пауновић, заменик начелника Општинске управе општине Врњачка Бања, тел. 601-226,
тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине
www.opstinavrnjackabanja.com.
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