
 Страна 1     -   Број  3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.2.2020. године 

  

 

 

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

46. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.02.2020. године, на основу члана 

46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 

закон и 47/2018) члана 19. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 – др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 18. 

Oдлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 41/19), члана 8. став 1. тачка 5. и 

члана 17. Правилника о раду савета за 

кординацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), 

члана 59. Статута општине Врњачка Бања („Сл. 

лист општина Врњачка Бања“, бр. 12/19) и члана 

33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 7/09 и 6/18), на предлог 

Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања, доноси  

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

          

I                             
         Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2020. годину (у даљем тексту: 

Програм)  дефинише начин коришћења 

средстава чији су извори утврђени чланом 17 

Правилника о раду Савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), за 

активности који се током 2020. године, 

планирају у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања. 

 

II                             
         За реализацију овог Програма, Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/19) 

планирана су средства у укупном износу од 

5.600.000,00 динара, а обезбедиће се сразмерно 

оствареним приходима. 

         Средства која су планирана по основу 

прихода од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима који су учињени на 

територији општине Врњачка Бања распоређена 

су у буџету општине у оквиру, шифра 0701: за 

финансирање програмске активности 0002 – 

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре редни број апропријације од 92-

96, a иста ће се користити у складу са 

Програмом. 

        За извршење Програма задужена је 

Општинска управа општине Врњачка Бања и 

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања. 

 

 III                            
          У складу са чланом 18 и 19 Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 – др. закон, 87/2018 и 23/2019) и чланом 

18 Правилника о раду савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), средства за 

реализацију овог Програма биће усмерена за 

следеће намене:      

          

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

на територији општине Врњачка Бања  у 

износу од 2.600.000,00 динара.    

 

1.1 .поправка и одржавање вештачких 

избочина и платформи које    предста-

вљају мере примарно усмерене ка 

смањењу  
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брзине кретања возилом физичком дефлексијом    

на површини коловоза                                                                                  

                 400.000,00 динара (425 – 

текуће поправке и одржавања)  
 

1.2 .поправке и одржавање саобраћајне 

сигнализације (хоризонталне и вертикалне) и 

опреме у зонама школа и вртића, зонам 

успореног саобраћаја, зонама „30“, зонама 

опасних кривина                                       

                    500.000,00 динара (425 – 

текуће поправке и одржавања)  

 

  1.3.  текуће одржавање и поправка ограда за 

усмеравање пешака и ограда за задржавање 

возила                                                  

                        400.000,00 динара (425 – 

текуће поправке и одржавања) 

 

   1.4.  текуће одржавање и поправке уређаја, 

опреме и саобраћајне инфраструктуре на 

полигону за едукацију и такмичење деце и 

других учесника   у саобраћају                                                                                                   

                         500.000,00 динара (425 – 

текуће поправке и одржавања) 

                  

    1.5.   уређење зона прегледности на 

раскрсницама, уређење растиња у зони пута, 

унапређење осветљења на раскрсницама,          

пешачким прелазима и тротоарима, постављање 

саобраћајних огледала на непрегледним 

деловима пута и раскрсницама                

                           450.000,00 динара (511 – 

зграде и грађевински објекти) 
 

1.6.   израда пројектне документације за 

постављање видео надзора на важнијим 

раскрсницама на градском подручју општине          

Врњачка Бања са применом система за 

аутоматску детекцију циљаних саобраћајних 

прекршаја у просторијама Полицијске          

станице Врњачка Бања и инспекцијских служби 

Општинске  управе општине Врњачка Бања                                                                  

                            350.000,00 динара (511 – 

зграде и грађевински објекти) 
 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања у износу од 650.000,00 динара) 

 

   2.1.   Услуге едукације младих (ученика 

завршних разреда средњих школа) од стране 

особа које су инвалидност стекли у 

саобраћајним незгодама                                                          

                                    50.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 

 

  2.2.   Услуге извођења представа интерактивног 

карактера, са сценографијама намењеним 

стицању основног знања из области безбедности 

саобраћаја за децу предшколског     и школског-

ученике првог разреда узраста                                                

                                          300.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору)      

 

    2.3.   Услуге организовања едукација и 

стручног усавршавања васпитача и учитеља у 

области безбедности саобраћаја у предшколским 

установама и основним школама, од стране               

лиценцираних предавача у складу са Законом 

који регулише  област образовања и васпитања                                                           

                                          150.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 
 

     2.4. едукација младих из области безбедности 

саобраћаја (предавања, презента-ције, трибине, 

јавни часови,  стручни скупови, вршњачка 

едукације и сл.,)                                         

                                          150.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 
 

3. Превентивно - промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања у износу од 

1.00.000,00 динара)    
 

     3.1.   У функцији безбедности ђака првака, 

набавка светлоодбојних – рефлектујућих: 

прслука, наруквица,  врећица за ствари – торби, 

кишобрана, привезака, наруквица - трака и 

беџева                                                                           

                                  50.000,00 динара (426 – 

материјал) 
 

     3.2.   У функцији безбедности тракториста и 

бициклиста, набавка опреме и уређаја за 

повећање уочљивости на путу (ротационих               

светала, сигурносних троуглова за спора возила,               

предњих и задњих светала за бицикле)                                                

                                          100.000,00 динара (426 – 

материјал) 
 

     3.3.   куповина времена телевизијског 

програма и штампаних медија, за емитовање 

промотивних спотова, писање и   објављивање 

чланака којима се скреће пажња на статистичке 

податке о броју и последицама саобраћајним 

незгодама,  као и мерама којима се може утицати 

на повећање безбедности свих учесника у 

саобраћају, праћење активности рада Савета за 

кординацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања                                 

                                         100.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору)    
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     3.4.   подршка такмичењу ученика основних 

школа из области безбедности у саобраћају - 

„Шта знаш о саобраћају“ које се спроводи под 

покровитељством   Ауто мото савеза Србије                                                                                 

                                           50.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 
 

     3.5.   подршка у организацији скупова 

посвећеним повећању безбедности саобраћаја 

који се спроводе у сарадњу са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја Републике Србије или су 

подржане од стране агенције („Прва бразда Ново 

Село“, „Lovefest  2020“ и др.)                                                                     

                                       200.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 
 

     3.6.   подршка у организацији активности - 

смотре усмерене ка повећању безбедности деце 

у саобраћају, која се спроводи у сарадњу са 

Агенцијом за безбедност саобраћаја               

Републике Србије, а иста се односи на 

реализацију националног пројекта „Пажљивкова 

смотра“, за децу предшколског узраст  и ученике 

првог и другог разреда                                                                

                                500.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 
 

4. Научно - истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања у износу од 

450.000,00 динара)     
 

   4.1. Израда Стратегије најзначајнијих обележја 

постојећег стања безбедности саобраћаја, визије, 

дугорочних и краткорочних циљева, израда 

годишњег плана безбедности саобраћаја на 

путевима у складу на Националном стратегијом 

и Акционим  планом                                                                                                             

                                   250.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору)       
 

   4.2. Израда пројектно-техничке документације 

за побољшање безбедности саобраћаја на 

деоницама путева са високим  степеном ризика и 

у зонама школа и вртића на  територији општине 

Врњачка Бања                                                              

             200.000,00 динара (511 – 

зграде и грађевински објекти) 
 

5. Рад савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања у износу 

од 900.000,00 динара) 

 

    5.1.  Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције које  контролишу и регулишу 

саобраћај на територији општине              

Врњачка Бања (набавка опреме, уређаја и 

материјала за контролу и регулисање саобраћаја, 

контролу учесника у саобраћају и вршење 

саобраћајних увиђаја)                                          

                               100.000,00 динара (512 – 

машине и опрема) 
 

    5.2.накнаде члановима Савета за рад у Савету, 

учешће на стручним скуповима и семинарима, 

трошкови стручног усавршавања из области 

безбедности саобраћаја                                     

                                          400.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 
 

    5.3.   набавка опреме и уређаја (пнеуматске 

удлаге, два „екг“ апарата, инхалатор, инвалидска 

колица, торбе за лекове  и остале медикаменте и 

др.) Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 

Бања за случај хитног пружања помоћи              

учесницима у саобраћајним незгодама, на месту 

настанка   саобраћајне незгоде                                                                               

       400.000,00 динара (512 – 

машине и опрема) 
 

IV 

          Средстава која користе за поправљање 

саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Врњачка Бања, у складу са чланом 18 

став 1 Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 

41/2018, 41/2018 – др. закон, 87/2018 и 23/2019) 

утврђена су у делу Програма III – тачка 1: 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 

територији општине Врњачка Бања (50% 

укупних средстава).       
        

V 

         Утврђивање приоритета Програма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Врњачка Бања у 2020. 

годину,  вршиће Савет за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања, доношењем 

Закључака, а у зависности од прилива новчаних 

средстава утврђених чланом 17 Правилника о 

раду Савета за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 6/14). 

 

VI 

        Стручне и административно техничке 

послове у вези са реализацијом Програма, 

обавља Одсек за привреду и друштвене 
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делатности, Одсек за буџет и финансије и Одсек 

за локално економски развој и инвестиције 

Општинске управе општине Врњачка Бања, а у 

складу са предлозима Савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања, формираног 

Решењем Општинског већа општине Врњачка 

Бања  бр. 020-159/16 од 05.08.2016. године. 
 

VII 

         Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2020. годину, ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-14/20 од 14. Фебруара 2020. године. 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

47. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путемдана 28.1.2020.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 2020.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/19), 

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.400-259/20 од 

28.1.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 

сесредства у  укупном износу од554.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава– 

Општинске управе, у оквиру главе4.01.01 

Општинска управа, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, економска класификација 

482, назив економске класификације- Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом, односно у Финансијском 

плану за 2020.год. економска класификација 

4822 Обавезне таксе. 

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-

259/20 од 28.1.2020.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управеброј 400-259/20 од 

28.1.2020.г. за  потребе таксе за промену намене 

пољопривредног земљишта. 

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 управе Врњачке Бање. 

Обавезује се Општинска управа општине 

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 Општинска управа општине Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-259/20 од 28. Јануара 2020.г. 

 

                             ПРЕДСЕДНИК 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                          Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
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48.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путемдана 28.1.2020.год.,наоснову 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 2020.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/19), 

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.400-210/20од 28.1.2020.год,  

доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 

сесредства у  укупном износу од 500.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава– 

Општинске управе, у оквиру главе 4.02. 

Установа Културни центар, функционалне 

класификације 820, програм 1201Развој културе 

и информисања, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе, 

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-

210/20 од 28.1.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске управеброј 400-210/20 од 

28.1.2020.г. за  потребе израде спота о Врњачкој 

Бањи. 

 

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 Врњачка 

Бања. 

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 

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 Установа Култруни центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-210/20 од 28. јануара2020.г. 

                              

   ПРЕДСЕДНИК 

                                         ОПШТИНСКОГ_ВЕЋА 

                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                          Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

49. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 7.2.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-147/20 од 7.2.2020.год,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  170.000,00 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 0001 Управљање 

развојем туризма, 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.400-147/20 

од 7.2.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-147/20 од 

20.1.2020.г. за измирење обавеза из 2019.године 

према добављачу „Fiberli lighting“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 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 које 

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: 400-147/20 од 7. фебруара 2020.г. 

 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

50. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 7.2.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-394/20 од 7.2.2020.год,  

доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  659.000,00 

динара у  корист апропријације  у разделу 4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.29. 

Трансфери основним школама, функционална 

класификација 912, програм 2002 Основно 

образовање и васпитање, програмска активност 

0001 Финкционисање основних школа, 

економске класификације 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. Одобрена 

средства ће се реализовати кроз Финансијски 

план ОШ „Младост“ Врњци за 2020. год., 

аналитички преко конта 5114 Пројектна 

документација. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
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увећати планирана позиција  463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:400-394/20 

од 7.2.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава ОШ „Младост“ 

Врњци број 400-394/20 од 4.2.2020.г., на име 

недостајућих средстава за завршетак поступка 

озакоњења школских објеката ове школе.   

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: 400-394/20 од 7. фебруара  2019.г. 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

51. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 7.2.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-373/20 од 7.2.2020.год,  

доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  10.000.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.01.04. 

Управљање добрима од општег интереса  и 

добрима у општој употреби у јавној својини (део 

за путеве и површине јавне намене), 

функционалне класификације 620, програм 1101 

Становање, урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 0003 Управљање 

грађевинским земљиштем, економска 

класификација 5113, назив економске 

класификације –Капитално одржавање зграда и 

објеката.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 113- Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

373/20 од 7.2.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-373/20 од 4.2.2020.г., на име 

обезбеђивања додатних средстава за реализацију 

радова на капиталном одржавању путне мреже. 

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 
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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: 400-373/20 од 7. Фебруара 2020.године 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

52. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 7.2.2020.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, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/19), 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-

436/20 од 7.2.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  1.000.000,00 

динара у  корист  следећих апропријација у 

разделу 2 Председник општине и Општинско 

веће, функционална класификација 111, програм 

2101 Политички систем локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

извршних органа и то: 

- износ од 500.000,00 динара у корист  

економске класификације 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору – 

Репрезентација, односно у Финансијском плану 

за 2020.годину економска класификација 4236 

Услуге за домаћинство и угоститељство и 

-износ од 500.000,00 динара  у корист економске 

класификације 426 Материјал, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација  4264 Материјал за саобраћај. 

За  наведени  износ  умањиће се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 423 Услуге по 

уговору и 426 Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

436/20 од 7.2.2020.г., а поводом захтева 

председника општине Врњачка Бања бр.400-

436/20 од 7.2.2020.год., на име недостајућих 

средстава за за потребе презентације у износу од 

500.000 динара и за набавку горива у износу од 

500.000 динара,  

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 2 Председник 

општине и Општинско веће. 

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: 400-436/20 од  7. фебруара 2020.год. 

                                                                                                                                                                                        
За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

53. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 7.2.2020.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, 31/19 и 72/19), 
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Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-372/20 од 7.2.2020.год,  

доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 ) 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 апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.01.03. 

Управљање добрима од општег интереса  и 

добрима у општој употреби у јавној својини (део 

за јавну расвету), функционалне класификације 

640, програм 1102 Комуналне делатности, 

програмска активност 0001 

Управљање/одржавање јавним осветљењем, 

економска класификација 425, назив економске 

класификације –Текуће поправке и одржавања, 

односно у Финансијском плану за 2020.годину 

економска класификација 4251 Текуће поправке 

и одржавање зграда и објеката. 

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-

372/20 од 7.2.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-372/20 од 4.2.2020.г., на име 

обезбеђивања додатних средстава за реализацију 

радова на одржавању система јавне расвете.  

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 агенција  Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-372/20 од 7. Фебруара 2020.године 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

54. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.02.2020.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 , 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2020.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/19), 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.400-480/20 

од 14.02.2020.г.доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.41/19) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
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класификација 160, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  600.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.13 МЗ Руђинци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економска класификација 512, назив 

економске класификације -Машине и опрема, 

односно у Финансијском плану за 2020.годину 

економска класификација 5126 Опрема за 

образовање, науку, културу и спорт. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 512- Машине и 

опрема.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

480/20 од 14.02.2020.год, а поводом захтева 

Месне заједнице Руђинци, број 400-480/20 од 

11.02.2020.год. име  проширења 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.  

Обавезује се Месна заједна 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 које су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-480/20 од 14.фебруара 2020.г. 

                                                          

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

55. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.02.2020.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, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2020.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/19), 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-

531/20 од 14.02.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр.41/19,) 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  350.000,00 динара у  разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.07 МЗ 

Врњачка Бања, функционалне класификације 

130, програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница и то: 

- износ од 100.000,00 динара у корист  

економске класификације 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4235 стручне услуге и 

-износ од 250.000,00 динара у корист економске 

класификације 511 Зграде и грађевински 

објекти, односно у Финансијском плану за 

2020.годину економска класификација  5114 

Пројектно планирање. 

За  наведени  износ  умањиће се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 423 Услуге по 

уговору и 511 Зграде и грађевински објекти. 
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

531/20 од 14.02.2020.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Врњачка Бања, број 400-531/20 од 13.02.2020.г. 

за потребе извођења радова на преуређењу и 

реконструкцији спортских терена код основне 

школе „Пискавац“ у Врњачкој Бањи. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана МЗ Врњачка Бања. 

Обавезује се МЗ Врњачка Бања да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и МЗ Врњачка Бања. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-531/20 од 14. фебруара 2020.године 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

56. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.02.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-587/20 од 

14.02.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г.(„Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 0002 Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације Специја-

лизоване услуге, односно у Финансијском плану 

за 2020.годину економска класификација 4249 

Остале 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-

587/20 од 14.02.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

587/20 од 14.02.2020.г.на име проширења 

програма -  промоција  Врњачке Бање. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа „Туристичка 

организација“ да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 
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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: 400-587/20 од 14.фебруара 2020.г. 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

57. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.02.2020.годину, 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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-495/20 од 

14.02.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г.(„Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 220.000,00 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 0002 Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације 

Специјализоване услуге, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4249 Остале 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:400-495/20 

од 14.02.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-495/20 од 

13.02.2020.г.на име  проширења програма-  

промоција  Врњачке Бање. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа „Туристичка 

организација“ да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. во  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-495/20 од 14.фебруара 2020.г. 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

58. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.2.2020.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. 
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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 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-496/20 од 

14.2.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  400.000,00 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 0002 Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације Специја-

лизоване услуге, односно у Финансијском плану 

за 2020.годину економска класификација 4249 

Остале 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.400-496/20 

од 14.2.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-496/20 од 

13.2.2020.г. за проширење програма за 

2020.годину. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа „Туристичка 

организација“ да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за које 

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: 400-496/20 од 14. фебруара 2020.г. 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

59. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.2.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-497/20 од 

14.2.2020.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  
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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 0002 Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације 

Специјализоване услуге, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4249 Остале 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.400-497/20 

од 14.2.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-497/20 од 

13.2.2020.г. за проширење програма за 

2020.годину. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа „Туристичка 

организација“ да посебно евидентира промене 

по овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за које 

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: 400-497/20 од 14. фебруара 2020.г. 

                                                                                                                                                                                                             
За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 
 

60. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  

испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2020.г.(„Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број 41/19) и члана 55. став 18. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, број 12/19),  

председник  Општине  Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 26.000,00 

динара, у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.01.10. Пружање 

социјалних услуга особама са сметњама у 

развоју, функционалне класификације 010, 

програм 0901 Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0008 Подршка особама са 

инвалидитетом, економске класификације 472, 

назив економске класификације Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4723, назив економске 

класификације Накнаде из буџета за децу и 

породицу. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција472Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника буџета 

Општинске управе - Одсека за привреду и 

друштвене делатности, број 9-26/20 од 

04.02.2020.г.,а на име обезбеђивања додатних 

средстава за набавку услуге дневни боравак за 

децу и младе са сметњама у развоју и за одрасла 

лица са сметњама у развоју, обзиром да је на 

основу извештаја Одсека за буџет и финансије 
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од 04.02.2020.г., утврђено да за расписивање 

поменуте набавке, недостају средтсва у износу 

од 25.296,00 динара. 

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 управе. 

Обавезује се Општинска управа да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број:9-26/20 од 04.02.2020.године 
    

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 
 

61. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  

испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2020.г.(„Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број 41/19) и члана 55. став 18. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, број 12/19),  

председник  Општине  Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 385.000,00 

динара, у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.01.10. Пружање 

социјалних услуга особама са сметњама у 

развоју, функционалне класификације 010, 

програм 0901.Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0008.Подршка особама са 

инвалидитетом, економске класификације 472, 

назив економске класификације Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4723, назив економске 

класификације Накнаде из буџета за децу и 

породицу. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 472 Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

3. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева директног корисника буџета 

Општинске управе - Одсека за привреду и 

друштвене делатности, број 9-26/20 од 

27.01.2020.г.,а на име обезбеђивања додатних 

средстава за набавку услуге дневни боравак за 

децу и младе са сметњама у развоју и за одрасла 

лица са сметњама у развоју. 

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 управе. 

Обавезује се Општинска управа да 

посебно евидентира промене по овом решењу, и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број:9-26/20 од 30.01.2020.године 
   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

62. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  



 Страна 16     -   Број  3.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     20.2.2020. године 

  

 
 

испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2020.г.(„Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број41/19) и члана 55. став 18. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, број 12/19),  

председник  Општине  Врњачка Бања доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 1.000,00 динара, 

у корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, глава 4.03. Установа Библиотека „Др 

Душан Радић“, функционалне класификације 

820, програм 1201 Развој културе и 

информисања, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе, 

економске класификације 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти, 

односно у Финансијском плану за 2020.годину 

економска класификација 5112, назив економске 

класификације Изградња зграда и објеката. 

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 захтева индиректног корисника буџета 

Установе Библиотека „Др Душан Радић“, број 

400-82/20 од 13.01.2020.г.,а на име отварање 

апропријације економске класификације 5112 

Изградња зграда и објеката, како би се створили 

услови за евидентирање пословних промена. 

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 Библиотека „Др Душан Радић“. 

Обавезује се Установа Библиотека „Др 

Душан Радић“ да посебно евидентира промене 

по овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-82/20 од 13.01.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

63. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  

испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за. 2020.г.(„Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број41/19) и члана 55. став 18. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, број 12/19),  

председник  Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 динара, 

у корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, глава 4.07.Месна заједница Врњачка 

Бања, функционалне класификације 130, 

програм 0602.Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002. Функционисање 

месних заједница, економске класификације 511, 

назив економске класификације Зграде и 

грађевински објекти, односно у Финансијском 

плану за 2020.годину економска класификација 
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5112, назив економске класификације Изградња 

зграда и објеката. 

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 захтева индиректног корисника буџета 

Месне заједнице Врњачка Бања, број 400-245/20 

од 27.01.2020.г.,а на име обезбеђивања додатних 

средстава за радове на уређењу фонтане на 

кружном току код хотела „Тонанти“. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Врњачка Бања. 

Обавезује се Месна заједница 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. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-245/20 од 06.02.2020.године 

       

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

64. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11,93/12,62/13, 63/13-  

испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон,103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 

члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2020.г.(„Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број41/19) и члана 55. став 18. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, број 12/19),  

председник  Општине  Врњачка Бања доноси 

 

 

 

 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 динара, 

у корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, глава 4.01.02.Општинска јавна агенција, 

функционалне класификације 130, програм 1101 

Становање, урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 0003 Управљање 

грађевинским земљиштем, економске 

класификације 482, назив економске 

класификације Порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате, односно у Финансијском плану 

за 2020.годину економска класификација 4823, 

назив економске класификације Новчане казне, 

пенали и камате. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 482 Порези, 

обавезне таксе, казне, пенали и камате. 

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева Општинске стамбене агенције, 

број 400-231/20 од 24.01.2020.г., а на име 

обезбеђивања додатних средстава на 

апропријацији економске класификације 482 

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, 

обзиром да је Општинска стамбена агенција 

пренела велики износ обавеза из 2019.године. 

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. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број:400-231/20 од 06.02.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 
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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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