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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

98. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 21.04.2020.год., наоснову чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. 

закони 47/2018),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. 

Закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 31/2019 и 

72/2019), Одлуке о буџету општине Врњачка 

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

Бања", бр. 41/19 и 11/20), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 12/19), члана 33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09и 

6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-

1151/20 од 21.04.2020.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 и 

11/20) 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  сесредства  у  укупном  

износу  од 16.300.000,00 динарау  корист  

следеће апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе4.01.48. Пројекат: 

Уређење пешачке површине од Моста љубави до 

Библиотеке у централном делу Врњачке Бање, 

функционалне класификације 474, програм 1502 

Развој туризма, пројекат 1502-008 Уређење 

пешачке површине од Моста љубави до 

Библиотеке у централном делу Врњачке Бање, 

економска класификација 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински пројекти, 

односно у Финансијском плану за 2020.годину 

економска класификација 511200 Изградња 

зграда и објеката. 

 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

 

Програмски параметри 

Шифра и назив пројекта: 1502-008 Пројекат: 

Уређење пешачке површине од Моста љубави до 

Библиотеке у централном делу Врњачке Бање 

Буџетски корисник који реализује пројекат и 

одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник 

Општинске управе 

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој 

туризма 

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке 

понуде 

Циљ пројекта: Извршено уређење пешачке 

површине од Моста љубави до Библиотеке у 

централном делу Врњачке Бање  

Индикатор исхода:Завршено уређење пешачке 

површине од Моста љубави до Библиотеке у 

централном делу Врњачке Бање  

Извор верификације:Извештај надзорног органа 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основуЗакључка Општинског већа бр:400-

1151/20 од 21.04.2020.год, а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управе-Одсека за локални економски 

развој и инвестиције, број 400-1151/20од 

21.04.2020.г. на име одобравања недостајућих 

средстава запотребе учешћа Општине Врњачка 

Бања у суфинансирању пројекта „Уређење 

пешачке површине од Моста љубави до 

Библиотеке у централном делу Врњачке Бање“. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
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се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Општинске управе. 

Обавезује се директни корисник 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 

и Одсек за локални економски развој и 

инвестиције. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1151/20  од 21.4.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

 

______________________________ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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___________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Саша 

Радисављевић, секретар Скупштине општине, тел. 601-210, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка 

Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/

