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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

338. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

8.10.2019.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 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.400-2896/19 од 8.10.2019.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  497.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.08 МЗ Ново Село, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економске класификације 425 Текуће 

поправке и одржавања.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 425 Текуће поправке и 

одржавања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:400-

2896/19 од 8.10.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Ново Село, број 400-2896/19 од 25.9.2019.г. за 

спољно уређење око спортске хале у Новом 

Селу. 

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 Ново Село. 

Обавезује се МЗ Ново Село 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 Ново Село. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2896/19 од 8. октобра 2019.године 

                                                           

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

339. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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(„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.400-2943/19 од 08.10.2019.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 2.500.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.13. Месна заједница Руђинци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање масних 

заједница, економска класификација 425, назив 

економске класификације- Текуће поправке и 

одржавање. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 425- Текуће 

поправке и одржавање. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

2943/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Руђинци број 400-2943/19 од 

01.10.2019.г.  за проширење програма који ова 

месна заједница реализује. 

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 Месне заједнице Руђинци. 

Обавезује се Месна заједница Руђинци 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 Месна заједница Руђинци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2943/19 од 08. октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

340. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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.400-2957/19 од 08.10.2019.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 2.500.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 
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оквиру главе 4.15. Месна заједница Штулац , 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање масних 

заједница, економска класификација 425, назив 

економске класификације- Текуће поправке и 

одржавање. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 425- Текуће 

поправке и одржавање. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

2957/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Штулац  број 400-2957/19 од 

01.10.2019.г.  за потребе асфалтирања у 

насељеном месту Штулац. 

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 Месне заједнице Штулац. 

Обавезује се Месна заједница 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 

Општинска управа – 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: 400-2957/19 од 08. октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

341. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

8.10.2019.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, 95/18 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.400-2807/19 од 

8.10.2019.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 200.000,00  динара у  корист  

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 и васпитање, 

програмска активност 0001 Функционисања 

основних школа, економска класификација 463, 

назив економске класификације Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. Одобрена 

средства ће се реализовати кроз Финансијски 

план ОШ „Бане Миленковић“ за 2019.годину 

аналитички преко конта 421 Стални трошкови  

За  наведени  износ  умањиће  се  

планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  

резерва  и увећати планирана позиција 

економска класификација 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

2807/19 од 8.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава ОШ 

„Бане Миленковић“ Ново Село број 400-2807/19 

од 16.9.2019.г. за потребе набавке лож уља, 

огревног дрвета и потрошног материјала.  

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 
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биле довољне за реализацију финансијског 

плана ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село. 

Обавезује се ОШ „Бане Миленковић“ 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 ОШ „Бане Миленковић“ Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2807/19 од 8. октобра 2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

342. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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.400-2905/19 од 08.10.2019.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  413.000,00 динара у  корист 

апропријације  у разделу 4  директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.29.Трансфери основним 

школама, функционална класификација 463 

назив економске класификације Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. Одобрена 

средства ће се реализовати кроз Финансијски 

план ОШ „Младост“ Врњци 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-

2905/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава ОШ 

„Младост“ Врњци број 400-2905/19 од 

25.09.2019.г., за потребе изградње дечијег 

игралишта испред објекта дечијег вртића у 

дворишту ОШ „Младост.“   

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 „Младост“ Врњци. 

Обавезује се ОШ „Младост“ 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 ОШ „Младост“ Врњци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2905/19 од 08. октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
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343. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној путем дана 

8.10.2019.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, 95/18 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.400-2962/19/19 од 

8.10.2019.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 100.000,00 динара у корист 

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 

„Попински борци“ Врњачка Бања за 2019. год., 

аналитички преко конта 423 Услуге по уговору.  

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-

2962/19 од 8.10.2019.год, а поводом захтева ОШ 

„Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-

2962/19 од 2.10.2019.год. за учешће ученика ове 

школе на манифестацији „800 деце за 800 година 

српске цркве“. 

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 „Попински борци“ 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 „Попински борци“ 

Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2962/19 од 8. октобра 2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

344. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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.400-2890/19 од 08.10.2019.године,  

доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 



 Страна 6     -   Број  35.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     14.10.2019. године 

  

 
 

 

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  2.200.000,00 динара у 

корист 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 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. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

2890/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-2890/19 од 24.09.2019.г.,  на име израде 

техничке документације, односно израду идејног 

пројекта реконструкције додатних елемената 

пута (израда пројекта тротоара у селима Штулац 

и Вранеши, израда пројекта обележавања 

пешачках прелаза у селу Грачац и у зони 

Железничке станице у Врњцима, израде пројекта 

два аутобуска стајалишта у селу Подунавци, у 

близини Ромског насеља). 

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 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Општинска стамбена агенције  Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2890/19 од 08.октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

345. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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.400-2837/19 од 08.10.2019.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 

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 
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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-

2837/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2837/19 од 18.09.2019.г., за проширење програма 

који ова Установа реализује у 2019. години. 

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: 400-2837/19 од 08. октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

346. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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-

2880/19 од 08.10.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за2019.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 

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-

2880/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2880/19 од 23.09.2019.г.  за проширење програма 

који ова Установа реализује у 2019. години. 

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 
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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: 400-2880/19 од 08. октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

347. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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.400-2822/19 од 08.10.2019.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 

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  уџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 424- 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

2822/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2822/19 од 17.09.2019.г. за проширење програма 

који ова Установа реализује у 2019. години. 

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: 400-2822/19 од 08. октобра  2019.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

348. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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, 
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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 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.400-2953/19 од 08.10.2019.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 300.000,00 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-

2953/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2953/19 од 01.10.2019.г.  за проширење програма 

који ова Установа реализује у 2019. години. 

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: 400-2953/19 од 08. октобра  2019.године 

                                           

        ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

349. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

08.10.2019.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.400-2955/19 од 08.10.2019.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, 
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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-

2955/19 од 08.10.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2955/19 од 01.10.2019.г.  за проширење програма 

који ова Установа реализује у 2019. години. 

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: 400-2955/19 од 08 октобра  2019.године 

 

           ПРЕДСЕДНИК 

                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                               Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ 

 

350. 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ 

Број: 1877/1 

10.10.2019.године 

К Р А Љ ЕВ О 

 

 Завод  за  заштиту споменика културе 

Краљево, Краљево, улица Цара Лазара бр.24, на 

основу чл.78. Закона о општем управном 

поступку (''Службени гласник РС'', бр.18/2016), 

чл.29.став 2. у вези са чл.27. Закона о културним 

добрима (''Службени гласник РС'', бр.71/94, 

52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон) 

 

О Б А В Е Ш Т А В А 

  

Све сопственике или  правна лица, као и 

општину, да је Завод за  заштиту споменика 

културе Краљево, Краљево, улица Цара Лазара 

бр.24, као стварно и месно надлежан дана 

8.10.2019.године, извршио евидентирање објекта 

Вила ''Ћурчић'' у Врњачкој Бањи, Врњачка Бања, 

ул.8.марта, на катастарској парцели 1319 КО 

Врњачка Бања, као добра које ужива претходну 

заштиту. 

 Евидентирање добра изввршено је на 

основу чл.29.став 2.  у вези са чл.27. Закона о 

културним добрима (''Службени гласник РС'', 

бр.71/94). 

 Мере заштите утврђене наведеним 

Законом за утврђена и проглашена културна 

добра, примењују се на непокретности које су 

евидентиране да уживају претходну заштиту. 

 

   ЗА ЗАВОД 

 по овлашћењу бр.525/1 од  31.3.2016. 

               мр Катарина Грујовић Брковић, с.р. 

               конзерватор-истраживач (саветник) 

_________________________________________ 
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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/
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