
 Страна 1     -   Број  27.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    13.8.2019. године 
  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
253. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници Општинског већа  
одржаној телефонским путем дана 20.06.2019. 
године, на основу члана 46 Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018), члана 19 став 2 Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 
41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука 
УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 – одлука 
УС, 24/2018, 41/2018,  41/2018 – др. закон, 
87/2018 и 23/2019), члана 18 Oдлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 
11/19 и 19/19), члана 8 став 1 тачка 5 и члана 17 
Правилника о раду савета за коoрдинацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општина Врњачка Бања“, бр. 6/14) и члана 59 
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општина Врњачка Бања“, бр. 12/19) и члана 33 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
7/09 и 6/18), доноси:  
 

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
                

I             
          Овим изменама и допунама, врши се 
измена и допуна Програма коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 5/19 и 20/19). 
             

I I                            
          Део „III“ Програма коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 5/19 и 20/19) мења 
се и гласи: 
 
„ 1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 
на територији општине Врњачка Бања  у 
износу од 1.000.000,00 динара.    
 

1.1 .Израда полигона са неопходном 
опремом и уређајима за едукацију и 
такмичење деце, других учесника у    
саобраћају и друго                                                                                    
1.000.000,00 динара 

 
 2. Унапређење саобраћајног васпитања и 
образовања у износу од 150.000,00 динара) 
 
     2.1.   Услуге едукације младих од стране 
особа које су нвалидност стекли у саобраћајним 
незгодама                                    50.000,00 динара 
 
     2.2.   Услуге извођења представе на тему 
безбедности саобраћаја за предшколце и ученике 
првог разреда основних школа на територији 
општине и превоз до локације одржавања 
представе („Пажљивкова   правила у саобраћају)                                                                               
50.000,00 динара       
 
     2.3.   Услуге организовања едукација и 
стручног усавршавања васпитача и учитеља у 
области безбедности саобраћаја у предшколским 
установама и основним школама, од стране               
лиценцираних предавача у складу са Законом 
који регулише  област образовања и васпитања                                                                   
50.000,00 динара 
 
     3. Превентивно - промотивне активности 
из области безбедности саобраћаја на 
територији општине Врњачка Бања у износу 
од 1.200.000,00 динара)    
 
     3.1.   У функцији безбедности прешколаца и 
ђака првака, набавка светлећих привезака и 
беџева                                           50.000,00 динара  
 
     3.2.   У функцији безбедности тракториста, 
набавка опреме и уређаја за повећање 
уочљивости на путу                                    
50.000,00 динара 
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     3.3.   У функцији безбедности бициклиста, 
набавка опреме и уређаја за повећање 
уочљивости  на путу                                    
50.000,00 динара 
 
     3.4. куповина времена телевизијског програма 
и штампаних медија, емитовање промотивних 
спотова и кампања, услуга писања и 
објављивања чланака у штампаним медијима,  
штампање и оглашавање кампања и 
промотивних материјала на билбордима на 
територији општине Врњачка Бања и                
праћење активности Савета за координацију 
послове безбедности саобраћаја                                                                                 
800.000,00 динара     
 
     3.5. подршка у организацији скупова 
посвећеним повећању безбедности саобраћаја 
који се спроводе у сарадњу са               
Агенцијом за безбедност саобраћаја или су 
подржане од стране агенције („Прва бразда Ново 
Село и др.)                                  200.000,00 динара 
 
     3.6.   у функцију безбедности свих учесника у 
саобраћају – штампарске услуге                                                                                          
50.000,00 динара   
    
4. Научно - истраживачки рад у области 
безбедности саобраћаја на територији 
општине Врњачка Бања у износу од 
450.000,00 динара)     
 
   4.1.  Израда Стратегије безбедности саобраћаја 
на путевима   на територији општине Врњачка 
Бања, у складу са националном стратегијом и 
Акционим планом                                      
200.000,00 динара       
 
   4.2.  Израда пројектно-техничке документације 
за побољшање  безбедности саобраћаја у зонама 
школа и вртића на територији општине Врњачка 
Бања                                           250.000,00 динара 
 
5. Рад савета за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања у износу 
од 2.200.000,00 динара) 
 
   5.1.   Техничко опремање јединица саобраћајне 
полиције:  набавка мотоцикла, набавка опреме за 
вршење саобраћајних увиђаја и опреме за 
регулисање саобраћаја                        400.000,00 
динара 
 
5.2.   Накнаде члановима Савета за рад у 
Савету, учешће на стручним скуповима и 
семинарима, трошкови стручног               

усавршавања из области безбедности 
саобраћаја                           500.000,00 динара        

 
 5.3.  Набавка опреме за ремобиле возило 

(дрефибрилатор, аспиратор, мобилни 
ЕКГ апарат, пулсни оксиметар,               
спинална даска, шнауцове кациге, 
каишеви за за имобилизацију за 
спиналну даску, имобилизатор за               
за вратну кичму, расклопна носила, сет 
за интубацију, крамерове шине за 
имобилизацију екстремитета, и друго) 

              за случај пружања неодложне помоћи 
пацијентима ван седишта Дома здравља 
„Др Никола Џамић“ Врњачка Бања                 
1.300.000,00 динара         

 
III 

           Измена и допуна Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања за 2019. 
годину ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-1916/19 од 20.јуна 2019.године  

 
                                           ПРЕДСЕДНИК  
                                   OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                  
                                          Бобан Ђуровић,с.р.  
__________________________________________ 
 
254. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 01.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 , 11/19 , 19/19 и 
25/19 ), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 
члана 33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18)  и Закључка Општинског 
већа бр.400-2342/19 од 01.08.2019.г.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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 , 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19 ) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  270.000,00 динара у  корист  
следеће   апропријације: у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, глава  4.09 Месна заједница  Грачац, 
функционалне класификације 130, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница ,економска класификација 425 назив 
економске класификације –Текуће поправке и 
одржавања. 
За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 425- текуће 
поправке и одржавања. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2342/19  од 01.08.2019.год, а поводом захтева МЗ 
Грачац , број 400-2342/19 од 30.07.2019.год. за 
потребе  прибављања украсне расвете и 
декорације која ће бити постављена у порти 
цркве и павиљону старе школе у Горњем 
Грачацу. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана. 

Обавезује се МЗ Грачац  да посебно 
евидентира промене по овом решењу и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији  трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 
за буџет и финансије и Месна заједница Грачац. 
 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2342/19 од 01. Августа  2019.г. 
 

 За ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
                                   Иван Џатић,.с.р. 
_________________________________________ 
 
255. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 07.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016, 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 , 11/19 , 19/19 и 
25/19 ), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 
члана 33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 
већа бр.400-2384/19 од 07.08.2019.г.доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 , 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19 ) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динара у  корист  
следеће   апропријације: у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, глава  4.15 Месна заједница  Штулац, 
функционалне класификације 130, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница ,економска класификација 511 назив 
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економске класификације –Зграде и грађевински 
објекти 
За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 511- Зграде и 
грађевински објекти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2384/19  од 07.08.2019.год, а поводом захтева МЗ 
Штулац , број 400-2384/19 од 1.8.2019.год. на 
име набавке две кућице за аутобуска стајалишта. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана. 

Обавезује се МЗ Штулац  да посебно 
евидентира промене по овом решењу и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији  трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 
за буџет и финансије и Месна заједница Штулац. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2384/19 од 07. Августа  2019.г. 
   

          За ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
                                   Иван Џатић,.с.р. 
_________________________________________ 
 
256. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници  одржаној телефонским 
путем дана 13.8.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016 , 113/17   и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18,  3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-
2507/19 од 13.08.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 , 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  315.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.07 МЗ Врњачка Бања, 
функционалне класификације 130, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница, економске класификације  426 назив 
економске класификације –Материјал.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 426.- Материјал.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2507/19  од 13.8.2019.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњачка Бања, број 400-2507/19 од 09.08.2019.г. 
за  финансирање извођења радова на уређењу 
фонтане на кружном току код хотела „Тонанти“.  
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана МЗ Врњачка Бања. 

Обавезује се МЗ Врњачка Бања да 
посебно евидентира промене по овом решењу и 
да у оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и МЗ Врњачка Бања. 
 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2507/19 од 13. августа 2019.године 
 

          За ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
                                   Иван Џатић,.с.р. 
_________________________________________ 
 
257. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници  одржаној телефонским 
путем дана 13.8.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 , 113/17   и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18,  
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-
2528/19 од 13.8.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 , 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.12. МЗ Врњци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница, економске класификације 511 Зграде 
и грађевински објекти.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 
објекти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2528/19  од 13.8.2019.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњци, број 400-2528/19 од 13.8.2019.г. за 
потребе финансирања радова који се односе на 
постављање и уградњу кућица на фудбалском 
терену у МЗ Врњци. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана МЗ Врњци. 

Обавезује се МЗ Врњци да посебно 
евидентира промене по овом решењу и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и МЗ Врњци. 
 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2528/19 од  13. августа 2019.године 
                                                              

            За ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
                                   Иван Џатић,.с.р. 
_________________________________________ 
 
258. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 9.8.2019.год., на основу чл.46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др.закон, 101/16 – др.закон и 
47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 
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142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016,  
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 
25/19), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 
члана 33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18)  и Закључка Општинског 
већа бр.400-2442/19 од 9.8.2019.г.доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  600.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.01.29. Трансфери 
основним школама, функционалне 
класификације 912, програм 2002 Основно 
образовање, програмска активност 0001 
Функционисање основних школа, економска 
класификација 463, назив економске 
класификације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. Одобрена средства ће се 
реализовати кроз Финансијски план ОШ 
„Бранко Радичевић“ Вранеши за 2019. год., 
аналитички преко конта 512 Машине и опрема.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2442/19  од 9.8.2019.год, а поводом захтева ОШ 
„Бранко Радичевић“ Вранеши, број 400-2442/19  
од 7.8.2019.год. за набавку школског намештаја 
и опреме. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана. 

Обавезује се ОШ „Бранко Радичевић“ 
Вранеши да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији  
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 
за буџет и финансије и ОШ „Бранко Радичевић“ 
Вранеши. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2442/19 од 9. августа 2019.г. 
                                                           
                                     ПРЕДСЕДНИК 
                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                         Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________                                                         
                                                                                                                             
259. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 01.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19 , 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2378/19 од 01.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 , 
11/19 , 19/19 и 35/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава –
Општинска управа-,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
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економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  1.578.000,00 динара у  
корист  следеће  апропријације:  У разделу  2 
директног корисника буџетских средстава –
Председник општине и Општинско веће- 
функционална  класификација 111, програм 
2101-политички систем локалне самоуправе-, 
програмска активност 0002-функционисање 
извршних органа, економска класификација 422, 
назив економске класификације-Трошкови 
путовања.За  наведени  износ  умањиће  се  
планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  
резерва  и увећати планирана позиција 422 -
Трошкови путовања. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2378/19 од 01.08.2019.г., а поводом захтева 
директног корисника буџетских средстава 
Председника општине и Општинског већа број 
400-2378/19 од 01.08.2019.г,.а на име реализације 
службеног пута у Сједињене Америчке Државе 
ради туристичког представљања општине 
Врњачка Бања на фестивалу у Чикагу. 
3. Овим решењем средства из текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана директног корисника буџетских средстава 
средстава Председника општине и Општинског 
већа. 

Обавезује се директни  корисник 
буџетских средстава средстава Председник 
општине и Општинско већа да посебно 
евидентира промене по овом решењу и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
  
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2378/19 од 01.Августа 2019.г. 
          

     За ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
                                   Иван Џатић,.с.р. 
_________________________________________ 
 

260. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 01.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19 , 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2359/19 од 01.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 , 
11/19 , 19/19 и 35/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  126.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2342/19 од 01.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе „Туристичка организација“, број 400-
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2359/19 од 31.07.2019.г. на име плаћања 
декоративних табли фирме „Албомакс“. 
 
3. Овим решењем средства из текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе „Туристичка организација“. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2359/19 од 01.Августа 2019.г. 
 

     За ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                     Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  
                                   Иван Џатић,.с.р. 
_________________________________________ 
 
261. 

 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 09.08.2019.год., на 
основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- други 
закон, 101/16 – др.закон и 47/18), Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 142/2014, 
68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 
31/19), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 
за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 41/18, 3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 
већа бр.400-2438/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  599.000,00 динара у  корист 
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2438/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе „Туристичка организација“, број 400-
2438/19 од 07.08.2019.г.на име  финансијског 
учешћа у изради 10.издање „Hello магазина“ 
издавача Color  Media communications doo , а 
ради  туристичке промоције Врњачке Бање. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа „Туристичка 
организација“ да посебно евидентира промене 
по овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2438/19 од 09.Августа  2019.г. 
                                                                                                                                                                     

                       ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
262. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2482/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динара у  корист    
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2482/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2482/19 од 09.08.2019.г. на име  учешћа у  
реализацији  манифестације „Моравски бисер“. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2482/19 од 09. Aвгустa  2019.г. 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
263. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
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3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2479/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динара у  корист    
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2479/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2479/19 од 09.08.2019.г. на име  плаћања 
трошкова насталих реализацијом манифестације 
„Мост математике“. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2479/19 од 09. Aвгустa  2019.г. 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
264. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2480/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динара у  корист    
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апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2480/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2480/19 од 09.08.2019.г. на име  реализацијe  
програма за Нову годину. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2480/19 од 09. Aвгустa  2019.г. 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
265. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2478/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динара у  корист    
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2478/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2478/19 од 09.08.2019.г. на име  плаћања 
трошкова за набавку пагода и препрека 
коришћених у реализацији већ одржаних 
манифестација. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
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се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 
Обавезује се Установа Туристичка организација 
да посебно евидентира промене по овом решењу 
и да у оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2478/19 од 09.Августа  2019.г. 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
266. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2481/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  800.000,00 динара у  корист    
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2481/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе „Туристичка организација“, број 400-
2481/19 од 09.08.2019.г. на име реализације 
службеног пута у Сједињене Америчке Државе 
ради туристичког представљања општине 
Врњачка Бања. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2481/19 од 09. Aвгустa  2019.г. 
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                         ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
267. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2483/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  230.000,00 динара у  корист    
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2483/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2483/19 од 09.08.2019.г. на име учешћа у 
рекламирању Врњачке Бање као туристичког 
места на ТВ  Прва. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 
организација да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2483/19 од 09. Aвгустa  2019.г. 
                         

    ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
268. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
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6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2439/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  150.000,00 динара у  корист    
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2439/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе „Туристичка организација“, број 400-
2439/19 од 07.08.2019.г.на име  финансијске 
помоћи Ловачком удружењу „Војвода Луне“ у 
изради рекламног материјала као и  за обнову 
ловишта за фазане. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа „Туристичка 
организација“ да посебно евидентира промене 
по овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2439/19 од 09.Августа  2019.г. 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
269. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2440/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 ,  
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  150.000,00 динара у  корист 
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
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Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
2440/19 од 09.08.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе „Туристичка организација“, број 400-
2440/19 од 07.08.2019.г.на име  проширења 
програма- ради  финансијског учешћа у 
организацији тениских турнира   Спортског 
удружења АТОС из Врњачке Бање. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Установе Туристичка организација. 
Обавезује се Установа „Туристичка 
организација“ да посебно евидентира промене 
по овом решењу и да у оквиру извештавања о 
реализацији свог финансијског плана односно 
програма рада посебно извести о реализацији 
трошење јавних средстава по овом решењу у 
оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2440/19 од 09.Августа  2019.г. 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
270. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 09.08.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19 , 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) и Закључка Општинског већа бр.400-
2460/19 од 09.08.2019.год,  доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 400-2378/19 ОД 01.8 
2019.године 

 
1. Врши се измена Решења бр.400-2378/19 од 
1.8.2019.год. тако што се износ од „1.578.000,00 
динара“ мења у износ од „800.000 динара“. 
2. Измена износа се мења на основу захтева 
Председника општине бр.400-2460/19 од 
8.8.2019.год. и  Закључка Општинског већа 
бр:400-2460/19 од 09.08.2019.године. 
3. У осталом делу Решење бр.400-2378/19 од 
1.8.2019.године остаје непромењено. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-2460/19 од 09.Августа 2019.г. 
    

   ПРЕДСЕДНИК 
                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
 
271. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 1.8.2019.год., на основу чл.46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
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Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18)   и Закључка Општинског већа бр. 400-
1854/19 од 1.8.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
                БР. 400-1854/19 од 11.6.2019.год. 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1854/19 од 
11.6.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  
Буџетске  резерве, функционална  класификација  
160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  3.323.000,00 динара у  корист  
следећих   апропријација у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.04. Предшколска 
устанава „Радост“, функционалне класификације 
911, програм 2001 -Предшколско васпитање и 
образовање, програмска активност 2001-0001 -
функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања, економска 
класификација 511 -Зграде и грађевински 
објекти и то износ од 2.436.000,00 динара и 
износ од 887.000,00 динара у корис 
апропријације економске класификације 512 - 
Машине и опрема. 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1854/19 од 11.6.2019.год. и укида се 
Решење Општинског већа бр. 400-1854/19 од 
11.6.2019.год. Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1854/19 од 
1.8.2019.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1854/19 од 1. августа 2019.године 
       

        За  ПРЕДСЕДНИК - а 
                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                   ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

         Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________ 
 
272. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 7.8.2019.год., на основу чл.46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18)   и Закључка Општинског већа бр. 400-
1972/19 од 7.8.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
              БР. 400-1972/19 од 1.7.2019.год. 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1972/19 од 
1.7.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  
Буџетске  резерве, функционална  класификација  
160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва, 
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  1.600.000,00 динара у  корист   
апропријације у разделу  4  директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе, у 
оквиру  главе 4.06. Установа „Спортски центар“ 
Врњачка Бања, функционалне класификације 
810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 – 
Развој спорта и омладине, програмска активност 
0004 -функционисање локалних спортских 
установа, економска класификација 512 -
Машине и опрема. 
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2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1972/19 од 1.7.2019.год. и укида се 
Решење Општинског већа бр. 400-1972/19 од 
1.7.2019.год. Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1972/19 од 
7.8.2019.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1972/19 од 7. августа 2019.године 
                                                           
                     За  ПРЕДСЕДНИК- а 
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

          ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
       Иван Џатић, с.р. 

_______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
273. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/16- др.закон и 47/18), чл. 55. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“ бр. 12/19) и Уговора о сарадњи 
са Комесаријатом за избеглице и миграције РС 
бр.Уговора 9-9/848 од 22.7.2019.год., заведен у 
општини Врњачка Бања бр.110-227/19 од 
17.7.2019.год. доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за избор корисника  

 
Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 
према Уговору о сарадњи  на реализацији помоћи 
за побољшање услова становања повратника по 
основу споразума о реадмисији кроз доделу 
помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, 
односно одговарајуће непокретности и помоћи, за 
поправку или адаптацију предметне сеоске куће 
са окућницом, односно одговарајуће 
непокретности са Комесаријатом за избеглице и 
миграције РС бр.уговора 9-9/848 од 22.7.2019.год., 
заведен у општини Врњачка Бања бр. 110-227/19 
од 17.7.2019.год. (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу: 
1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 
Комисије,  

2.  Саша Радисављевић, секретар СО, заменик, 
3.  Александар Миљаковић, повереник за избеглице 
и расељена лица члан; 
4.  Ивана Петровић, Одсек за послове органа 
општине, зам.члана; 
5.  Драгослав Пецић, инж. грађевине, Одсек за 
урбанизам, еколошке и имовинско правне послове,  
члан; 
6.  Ивана Јовановић, Нормативно правни послови, 
зам.члана; 
7.  Драга Трнинић, испред Комесаријата, члан; 
8.  Оливера Николић, испред Комесаријата, 
зам.члана. 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  
- поступак рада Комисије,  
- документацију потребну за учешће  

и поступак објављивања јавног 
позива за избор корисника, 

- услове и мерила за избор корисника,  
- поступак израде и оглашавања 

предлога листе корисника,  
- поступак подношења жалбе и 

одлучивања по истој,  
- поступак израде и оглашавања 

коначне листе корисника ( у даљем 
тексту: Коначна листа), 

- поступак доношења и оглашавања 
одлуке о додели помоћи  за 
побољшање услова становања ( у 
даљем тексту: Одлука о додели 
помоћи) 

- друга питања од значаја за рад 
Комисије за избор корисника и 
избор корисника.   

 
Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 
послове за потребе Комисије обавља Одсек за 
буџет и  финансије Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 
 Комисија  по обављеном задатку из члана 
2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 
достави Председнику Општине.  
 

Члан 5. 
 О накнади за рад Комисије одлучиће се 
посебним решењем. 
 

Члан 6. 
 Ово Решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 



 Страна 18     -   Број  27.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    13.8.2019. године 
  

 
 

 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-127/19 од 6. августа 2019.године 
                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                 Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
274. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 
25/19) и члана 55 став 18 Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, број 12/19),  председник  Општине  
Врњачка Бања доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 
СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР. 400-1903/19 од 26.06.2019.године 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1903/19 од 
26.06.2019.године, којимсу из средстава 
утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 
25/19) у оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе,  глава  
4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 
јавне управе, програмска активност 0602-0009 
Текућа резерва,  економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва, одобрена  
средства  у  укупном  износу  од  498.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру 
главе4.10. Месна заједница Вранеши, 
функционалне класификације 130, програм 
0602опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0002 Функционисање 
месних заједница, економска класификација 511, 
назив економске класификације Зграде и 
грађевински објекти. 
2.Решење председника општине о употреби 
средстава текуће буџетске резерве број 400-
1903/19 од 26.06.2019.г., укида се на основу 
захтева индиректног корисника буџета Месне 
заједнице Вранеши, број 400-1903/19 од 
31.07.2019.г. 

3. О реализацији овог решења стараће се 
Одсекзабуџет и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-1903/19 од 05.08.2019.године 

                                                                           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

          Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
275. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  
испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018и 31/2019),члана 24 
Одлуке о буџету општинеВрњачка Бања 
за2019.г.(„Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и 
члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
председник  Општине  Врњачка Бања доноси 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  160.000,00 динара, у 
користапропријације у разделу 1 директног 
корисника буџетских средстава – Скупштине 
општине- Повремена радна тела скупштине - 
Канцеларија за младе, функционалне 
класификације160, програм 1301Развој спорта и 
омладине, програмска активност 0005 
Спровођење омладинске политике, економске 
класификације 423, назив економске 
класификацијеУслуге по уговору. 
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција423Услуге по 
уговору. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног корисника 
буџетаСкупштине општине, број 400-2444/19 од 
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08.08.2019.г.,а на име обезбеђивања додатних 
средстава за суфинансирање пројекта „Програм 
стручног оспособљавања младих (наставак 
пројекта- 2.део). 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Скупштине општине. 
Обавезује се Скупштина општине да посебно 
евидентира промене по овом решењу, и да у 
оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-2444/19 од 12.08.2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                 Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
 
276. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 
буџетском систему („Службени гласник РС“, 
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  
испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018и 31/2019),члана 24 
Одлуке о буџету општинеВрњачка Бања 
за2019.г.(„Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 25/19) и 
члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
председник  Општине  Врњачка Бања доноси 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
3. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобравају  се средства  у  
укупном  износу  од  150.000,00 динара, у 
користапропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе4.01.30.Трансфери 
средњим школама, функционалне 
класификације920, програм 2003Средње 
образовање и васпитање, програмска активност 
0001Функционисање средњих школа, економске 
класификације 463, назив економске 
класификацијеДонације и трансфери осталим 
нивоима власти. Одобрена средства ће се 
реализовати кроз Финансијски план 
Угоститељско туристичке школе за 2019.годину, 
аналитички преко конта 422Трошкови путовања. 
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти. 
2.Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтеваУгоститељско туристичке школе, 
број 400-2503/19 од 09.08.2019.г.,а на име 
обезбеђивања додатних средстава за трошкове 
превоза ученика и наставника на такмичење 
Дани гастрономије у граду Сибиу у Румунији. 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Угоститељско туристичке школе. 
Обавезује се Угоститељско туристичка школа да 
посебно евидентира промене по овом решењу, и 
да у оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије. 
5. Ово  Ршење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.    
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
 Број:400-2503/19 од 09.08.2019.године 
   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
    Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 
  

                                  



 Страна 20     -   Број  27.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    13.8.2019. године 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
253. Друга измена и допуна Програма коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 
Врњачка Бања за 2019. годину............................................................................  1 
254.-269. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве................... 2-14 
270. Решење о измени Решења бр.400-2378/19 од 1.8.2019.године................... 15 
271. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр.400-1854/19 од 11.6.2019.године........................................... 15 
272. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр.400-1972/19 од 1.7.2019.године........................................... 16 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
273. Решење о образовању Комисије за избор корисника................................... 17 
274.-276. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве..................... 18-19 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 
Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 
општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs


 Страна 21     -   Број  27.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА    13.8.2019. године 
  

 
 

 

 

 

 


