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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

319. 

Председник општине Врњачка Бања на 

основу чл. 99. и чл.100ст.1тач.7.Закона о 

планирању и изградњи изградњи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-

Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14, 145/14 

и 83/18), чл.30. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласник РС'', бр. 72/11, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/18), чл.3 Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 16/2018  

), чл.62.Одлуке о о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

општине Врњачка Бања односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.28/16 – пречишћен текст и 19/17), чл.55. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен 

текст) на иницијативу Општинског 

правобранилаштва ОП.бр.135/19 од 

23.8.2019.године, доноси 
 

       ОДЛУКУ 

 О  ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ РАЗМЕНОМ  У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком  покреће се поступак за 

прибављање у јавну својину општине дела од 

107м2 од  кп.бр. 768/1 КО Врњачка Бања чија 

укупна површина је 821м2 која је уписана у 

листу непокретности бр.4825 за КО Врњачка 

Бања  као приватна  својина Предузећа 

„ТЕХНОМАГ“ ДОО, Краљево, ул.Београдска 

бр.64 и отуђење из јавне својине општине дела 

од 107м2 од кп.бр. 770 КО Врњачка Бања чија 

укупна површина је 951м2, која је уписана у 

листу непокретности бр.7305 за КО Врњачка 

Бања  као јавна својина општине, путем 

размене између општине Врањачка Бања и 

Предузећа „ТЕХНОМАГ“ ДОО, ради  исправке 

граница кп.бр. 768/1 и кп.бр.  770 обе у КО 

Врњачка Бања према скици исправке граница 

урађеној од стране  Геодетске радње 

ГЕОПРОЈЕКТ Драган Митић, геометар 

Врњачка Бања из маја 2019. године, у складу са 

чланом 68. Закона о планирању и изградњи 

(''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испр, 64/10-

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-Одлука УС, 

50/2013- Одлука УС, 98/2013-Одлука УС, 

132/2014, 145/2014 и 83/18) и у складу са 

наменом земљишта и условима из ПГР 

Врњачка Бања ''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.27/16). 
 

Члан 2. 

Поступак прибављања и отуђења 

непокретности путем размене из ове Одлуке 

спроводи се по тржишним условима путем 

непосредне погодбе у складу са одредбама 

важећих прописа који уређују област јавне 

својине.                   
 

Члан 3. 

Поступак непосредне погодбе за 

прибављање и отуђење непокретностима, 

путем размене,  сагласно Закону, подзаконским 

актима и одлукама Скупштине општине 

Врњачка Бања, које уређују ову област 

спровешће Комисија формирана решењем 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.  21/16, 27/16, 

19/17 и 10/18). 
 

Члан 4. 

 Разлози за спровођење поступака из чл. 

1. ове Одлуке садржани су у намена 

предметних парцела из чл. 1. ове  одлуке као и  

у чињеници да  су за отуђење предметног 

земљишта  испуњени  услови из чл.68. Закон о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 

50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014), а то су: да је површина 

парцеле која се отуђује мања од минимума који 

је важећим планом прописан за површину 

грађевинске парцеле у том потесу, да је 

површина парцеле која се отуђује мања од 

површине парцеле којој се припаја и да је 

прибављена сагласност Општинског 
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правобранилаштва из којих разлога једино 

путем размене непокретности по тржишним 

условима могуће регулисати имовинске односе 

на овим парцелама. 
 

Члан 5. 

Након спроведеног поступака, по 

понудама за размену од стране  власника 

непокретности из чл. 1. ове Одлуке Комисија 

доставља Скупштини општине записник са 

предлогом Одлуке о располагању која ће 

садржавати све елементе прописане важећим 

законским прописима који уређују ову 

материју. 

Понуда власника непокретности правног 

лица мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица и поред општих подата о 

понуђачу као што су: назив, седиште и број 

телефона  оригинални извод из регистра 

привредних субјеката са подацима за то правно 

лице, не старији од 30 дана. обавезно садрже и 

следеће елементе: 

- рок за увођење  у посед, 

- одговарајући доказ о праву својине на 

непокретности која је предмет прибављања у 

јавну својину и уписана у одговарајућу јавну 

књигу о евиденцији непокретности и правима 

на њима и др. 

- изјаву да на истој не постоје права трећих 

лица, 

- да није оптерећена теретима, да није под 

спором, нити под забраном располагања, да 

није предмет теретног или бестеретног правног 

посла, нити уговора о доживотном издржавању 

и да не постоје друге сметње за пренос права 

својине, 

- изјаву да уколико се утврди да на 

непокретности која се нуди постоји било какав 

терет, продавац се обавезује да га отклони о 

свом трошку, односно да купцу пружи заштиту 

од евикције и сноси сву одговорност за 

евентуалне правне недостатке, 

- достави доказ да су измирени сви трошкови 

коришћења непокретности која се нуди 

(утрошена електрична енергија, комуналије, 

порез на имовину и друго). 
 

Члан 6. 

Овлашћује се Општинско правобрани-

лаштво да сачини понуду општине и заступа 

пред Комисијом из чл.3 ове одлуке. 
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 46-86/19 од 27.9.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

320. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 13.09.2019.године, 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, 25/19 

и 30/19), 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. 400-2783/19 од 

13.09.2019.године,  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, 25/19 и 30/19) 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  176.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  2  директног 

корисника буџетских средстава – Председник 

општине и Општинско веће, функционалне 

класификације 111, програм 2101 политички 

систем локалне самоуправе, програмска 

активност 0002  Функционисање извршних 

органа, економске класификације 482, назив 

економске класификације Порези, обавезне 

таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом.  
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За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 482 Порези, обавезне 

таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2783/19  од 13.9.2019.год, а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава –

Председник општине и Општинско веће, број 

400-2783/19  од 13.09.2019.г. у циљу реализације 

споразума о мирном решењу спора  за  накнаду 

штете  настале на к.п. бр.925/5 и 924 обе у КО 

Вранеши од којих је заузета површина од 18а 

приликом прокопавања канала за усмеравање 

вишка воде при обилним падавинама. 

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 директног корисника буџета –Председник 

општине и Општинско веће. 

Обавезује се директни  корисник буџета 

–Председник општине и Општинско веће 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. 

. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2783/19 од 13. септембра 2019.године 

                                                          

                                  За ПРЕДСЕДНИК-а 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                      Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

321. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 13.09.2019.године, 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, 113/2017 и 31/2019), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 

19/19, 25/19 и 30/19), 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-

2784/19 од 13.09.2019.године, 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, 25/19 и 30/19) 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  2.000.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.06. 

Установа Спортски центар, функционалне 

класификације 810 Услуге рекреације и спорта, 

програм 1501 Локални економски развој, 

програмска активност 0001 Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента, пројекат 

1501-0001-007 Пројекат: Фудбалски терен у 

Врњцима, економска класификација 511, назив 

економске класификације Зграде и грађевински 

објекти. 

За  наведени  износ  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-

2784/19 од 13.09.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-2784/19 од 

13.09.2019.г. за потребе извођења радова на 

изради ограде на фудбалском терену у Врњцима. 

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 „Спортски центар“. 
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Обавезује се Установа Спортски центар 

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 Спортски центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2784/19 од 13. септембра 2019.године 
 

                                 За ПРЕДСЕДНИК-а 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                      Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

322. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници  одржаној телефонским 

путем дана 17.9.2019.године, 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, 25/19 и 30/19), 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. 400-2808/19 од 17.9.2019.године,  

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, 25/19 и 30/19) 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  1.250.000,00 динара у  

корист  следећих  апропријација  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.02. 

Установа Културни центар, функционалне 

класификације 820, програм 1201 Развој културе 

и информисања, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе и то 

износ од 500.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 423 

Услуге по уговору и износ од 750.000,00 динара 

у корист апропријације 512 Машине и опрема.  

За  наведене  износе  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 423 Услуге по 

уговору и 512 Машине и опрема.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2808/19 од 17.9.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Културни центар“, бр.400-2808/19 од 

16.9.2019.г.  у износу од 500.000,00 динара за 

медијске услуге и 750.000,00 динара за потребе 

куповине дигиталног пројектора за Биоскоп. 

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 Културни центар. 

Обавезује се Установа Културни центар 

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. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Културни центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2808/19 од 17.септембра 2019.г. 

                                 

     За ПРЕДСЕДНИК-а 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                      Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
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323. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници  одржаној телефонским 

путем дана 17.9.2019.године, 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, 

25/19 и 30/19), 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-

2815/19 од 17.9.2019.године, 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, 25/19 и 30/19) 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  40.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.02. Општинска јавна 

агенција, функционалне класификације 130, 

програм 1101 Становање, урбанизам и 

просторно планирање, програмска активност 

0003 Управљање грађевинским земљиштем, 

економска класификација 482, назив економске 

класификације Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 482 Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2815/19  од 17.9.2019.год, а поводом захтева 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-2815/19  од 17.9.2019.год. за трошкове 

извршног поступка насталих у предмету И.ИВ-

20/2019 у извршном поступку извршног 

повериоца Light Electric Group doo. 

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 Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција 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. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 

за буџет и финансије и Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2815/19 од 17.септембра 2019.године 

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                      Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

324. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници  одржаној телефонским 

путем дана 17.9.2019.године, 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, 25/19 и 30/19), 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.400-2814/19 од 17.9.2019.год,  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“, број 41/18,  3/19, 

11/19, 19/19, 25/19 и 30/19) 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  119.000,00 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 0001 Управљање 

развојем туризма, економска класификација 425, 

назив економске класификације Текуће 

попраавке и одржавања.  

За  наведени  износ  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-

2814/19 од 17.9.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2814/19 од  17.9.2019.г. за израду сливне 

решетке око објекта и браварске капије на улазу 

у тунел који се налази на прилазу пословног 

објекта на летњој позорници. 

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: 400-2814/19 од 17.септембра 2019.године 
 

        За ПРЕДСЕДНИК-а 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                      Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

325. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 24.09.2019.године, 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, 25/19 и 30/19), 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.9-689/19 

од 24.09.2019.године,  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, 25/19 и 30/19) 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  

нове  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинска 

управа, глава 4.01.33. Пројекти у области 

социјалне заштите, функционалне 

класификације 090 Социјална заштита 

некласификована на другом месту, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројекат 0901-001 

Назив пројекта: Локална интервенција за 

друштвену инклузију Рома у општини Врњачка 
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Бања, економска класификација 423, назив 

економске класификације Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  

планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  

резерва  и увећати планирана позиција 423 

Услуге по уговору.  

Средства ће се користити на начин 

предвиђен Уговором између општине Врњачка 

Бања и Савета Европе, који је у процесу 

потписивања (потписан је и оверен од стране 

општине Врњачка Бања и заведен под бројем 

110-281/19 од 24.09.2019.године). 

Наведена сресдтва уплаћују се на 

посебан рачун општине Врњачка Бања код 

Управе за трезор. У складу са напред наведеним 

уговором, општина Врњачка Бања отворила је 

посебан наменски рачун за уплату средстава и 

извршење расхода овог пројекта у складу са 

буџетом пројекта који је саставни део уговора. 

Буџет пројекта, који је саставни део уговора, 

представља финансијски план посебног 

предрачуна у складу са којим овлашћено лице за 

извршење буџета преузима и извршава 

финансијске обавезе.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:9-689/19 

од 24.09.2019.г., а поводом захтева председника 

општине Врњачка Бања бр.9-689/19 од 

23.09.2019.год., на име недостајућих средстава 

за реализацију пројекта „Локална интервенција 

за друштвену инклузију Рома у општини 

Врњачка Бања“, све у складу са Протоколом о 

сарадњи између Савета Европе , Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

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 нису биле довољне за 

реализацију активности у разделу 4 – 

Општинска управа. 

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: 9-689/19 од 24.септембра 2019.године 

                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

 

326. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.09.2019.године, 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 , 25/19 и 30/19), 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.400-2912/19 од 25.09.2019.године,  

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 , 25/19 и 30/19) 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,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобравају  се средства  у  

укупном  износу  од  1.000.000,00 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-

2912/19 од 25.09.2019.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председника општине и Општинског већа број 

400-2912/19 од 25.09.2019.г,.а на име реализације 
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трошкова насталих због присуствовања и 

презентовања општине Врњачка Бања ма 

великом броју догађаја и манифестација. 

 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  Председник општине и 

Општинско веће 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: 400-2912/19 од 25.септембра 2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

327. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници  одржаној телефонским 

путем дана 25.9.2019.године, 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, 25/19 и 30/19), 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.400-2909/19 од 25.9.2019.године,  

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, 25/19 и 30/19) 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  100.000,00 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 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-

2909/19 од 25.9.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2909/19 од  25.9.2019.г. за помоћ у реализацији 

промотивних активности Женског центра 

„Милица“ под називом „Дај педалу раку“. 

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: 400-2909/19 од 25.септембра 2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

328. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници  одржаној телефонским 

путем дана 27.9.2019.године, 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, 25/19 и 30/19), 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. 400-2927/19 од 27.09.2019.године,  

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, 25/19 и 30/19) 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  

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, с тим што ће се одобрена 

средства реализовати кроз Финансијски план 

ОШ „Попински борци“ за 2019.годину, 

аналитички преко конта 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

За  наведени  износ  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-

2927/19 од 27.09.2019.г., а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-

2927/19 од 26.09.2019.г. на име недостајућих 

средстава у реализацији Пројекта 

реконструкције спортског пода сале у ОШ 

„Попински борци“. 

 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 ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања . 

Обавезује се Основна школа „Попински 

борци“ 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 трошења 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 Основна школа „Попински борци“ Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2927/19 од 27.септембра 2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

329. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.09.2019.године, 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, 
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101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016, 113/17, 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, 25/19 и 30/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19- пречишћен текст), 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-

2439/19  од 25.09.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

             БР. 400-2439/19 од 09.08.2019.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-2439/19 од 

09.08.2019.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, 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  150.000,00 

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. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-2439/19 од 09.08.2019.год. и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-2439/19 од 

09.08.2019.год.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-2439/19 од 25.09.2019. 

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: 400-2439/19 од 25. септембра  2019.године 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

330. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.09.2019.године, 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, 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, 25/19 и 30/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19- пречишћен текст), 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 25.09.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

              БР. 400-2440/19 од 09.08.2019.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-2440/19 од 

09.08.2019.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, 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  150.000,00 

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. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-2440/19 од 09.08.2019.год. и укида 
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се Решење Општинског већа бр. 400-2440/19 од 

09.08.2019.год.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-2440/19 од 25.09.2019. 

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: 400-2440/19 од 25. септембра  2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

331. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.09.2019.године, 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, 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, 25/19 и 30/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19- пречишћен текст), 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 25.09.2019.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

           БР. 400-2482/19 од 09.08.2019.године 
 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-2482/19 од 

09.08.2019.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, 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  500.000,00 

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. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-2482/19 од 09.08.2019.год. и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-2482/19 од 

09.08.2019.год.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-2482/19 од 25.09.2019. 

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: 400-2482/19 од 25. септембра  2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

332. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.09.2019.године, 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, 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, 25/19 и 30/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19- пречишћен текст), 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 25.09.2019.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

                БР. 400-2479/19 од 09.08.2019.године 
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1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-2479/19 од 

09.08.2019.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, 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  500.000,00 

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. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-2479/19 од 09.08.2019.год. и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-2479/19 од 

09.08.2019.год.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-2479/19 од 25.09.2019. 

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: 400-2479/19 од 25. септембра  2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

333. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.09.2019.године, 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, 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, 25/19 и 30/19), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.12/19- пречишћен текст), 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 25.09.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

                 БР. 400-2438/19 од 09.08.2019.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-2438/19 од 

09.08.2019.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, 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  599.000,00 

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. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-2438/19 од 09.08.2019.год. и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-2438/19 од 

09.08.2019.год.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-2438/19 од 25.09.2019. 

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: 400-2438/19 од 25. септембра  2019.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 
 

334. 

На основу чл. 6. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Сл. гласник РС'',  бр. 21/16, 

113/17), Посебног колективног уговора за 

запослене у јединицама локалне самоуправе 

(''Сл. гласник РС'',  бр. 38/19), репрезентативни 

синдикат ОСОУ општине Врњачка Бања, 

Општинска управа општине Врњачка Бања и 

општина Врњачка Бања закључују 

 

АНЕКС  

О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 

 У чл.30. Колективног уговора за 

запослене у органима општине Врњачка Бања,  

тачка 6. се мења и гласи:  ''Запослени који по 

писменом налогу  послодавца ради дуже од 

пуног радног времена има право на додатак за 

прековремени рад у висини  у вредности сата 

основне плате увећане за 26%. 

 Претпостављени је дужан да изда 

писмени налог, којим обавештава запосленог о 

обавези да ради прековремено. 

 Послодавац је дужан да изврши 

обрачун и исплату додатка за прековремени рад 

приликом исплате плате за месец у коме је 

остварен прековремени рад.  

 Изузетно, на захтев запосленог, уместо 

додатка за прековремени рад, се могу омогућити 

слободни сати у наредном месецу од месеца у 

којем је обављао прековремни рад, тако што за 

сваки сат прековременог рада, остварује сат ипо 

времена слободно.'' 

 

Члан 2. 

У члану 34. додаје се тачка 11. која 

гласи: ''11. Запослени има право на награду 

поводом Дана Општинске управе. Награда се 

исплаћује у јубиларним годинама и то сваке пете 

године, а може се награда  исплатити и у 

годинама које се не сматрају јубиларним, ако се 

постигну изузетни резултати, о чему се 

Начелник општинске Управе доноси посебну 

Одлуку''.  

 

Члан 3. 

Овај Анекс ступа на снагу даном 

потписивања а објавиће се у ''Сл. листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

        Број 202-239/16 од 30.9.2019. године 

 

РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Деса Вукотић, с.р. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Славиша Пауновић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА 

Виолета Костић, с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 
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