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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

110. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној 

6.5.2020.године, на основу чл.5. и 6. Закона о 

јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/16 и 

88/19), чл. 4. и 5. Закона о комуналним 

делатностима (''Сл.гласник РС'', бр.88/11 и 

104/16)  и члана 149. став 2. Пословника 

Скупштине општине Врњачка Бања ("Сл.лист 

општине Врњачка Бања", бр. 15/19), донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

O ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О  УСКЛАЂИВАЊУ 

ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРEВOЗ ПУТНИКA И 

ТРAНСПOРТ РOБE  ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Члан 1. 

 У  Одлуци о  усклађивању Одлуке о 

оснивању  Јавног предузећа за прeвoз путникa и 

трaнспoрт рoбe  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

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

бр.16/16, 21/16,  23/17 ,  39/17, 2/18-исправка, 

3/18 и 18/18), у делу-Оснивачки капитал,    чл.14. 

се мења и гласи:  

''Износ  уписаног  и уплаћеног  новчаног 

капитала јавног предузећа износи  3.740.190,60 

динара. 

Уписан и унет неновчани капитал у 

износу од  143.452.002,10 динара, увећава се за 

износ уписаног и унетог неновчаног капитала у 

износу од 27.198.752,00 динара и укупно износи 

170.650.754,10 динара. 

Укупан износ основног капитала 

(новчани и неновчани) јавног предузећа је 

174.390.944,70 динара. 

 Удео оснивача у основном капиталу 

је 100 (с т о) одсто.'' 
 

Члан 2.   

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 020-55/20  од 6.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________ 

 

111. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 

6.5.2020.године, на основу  чл.  146. Закона о 

привредним друштвима (''Сл. гласник РС'', 

бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15 и 

44/18), чл.69.Закона о јавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр.15/16) и чл.149. став 2. 

Пословника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19), донело је   
 

ОДЛУКУ 

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА 

ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

И ТРАНСПОРТ РОБЕ ''НОВИ АУТОПРЕВОЗ'' 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Укупан  регистрован основни новчани  

капитал Јавног предузећа за превоз путника 

и транспорт робе  ''Нови Аутопревоз'' Врњачка 

Бања је 3.740.190,60 динара. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања, на основу члана 149. Став 2. 

ПОсловника Скупштине општине Врњачка 

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

бр.15/19), у својству  оснивача јавног 

предузећа из чл.1.ове одлуке, доноси  одлуку 

о повећању основног новчаног капитала 

овог јавног предузећа у  износу од 

1.500.000,00 динара. 

Основ повећања капитала  је 

повећање новим улозима оснивача, а износ 

основног капитала из става 2. овог члана, ће 
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се уплатити у року од шест месеци од дана 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 2. 

Укупна вредност  основног новчаног  

капитала Јавног предузећа након повећања 

је 5.240.190,60  динара.   

 

Члан 3. 
Удео оснивача у основном капиталу је 

100 ( с т о ) одсто. 

 

Члан 4. 

Одлука о повећању основног 

капитала Јавног предузећа регистроваће се у 

складу са законом о регистрацији, у року од 

шест месеци од дана доношења. 

 

Члан 5. 

Основни капитал Јавног предузећа 

сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала. 

 

Члан 6. 
   Ова одлука ступа на снагу даном  

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка Бања''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1223/20  од 6.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________ 

 

112. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

ванредној седници одржаној телефонским путем 

дана 6.5.2020.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

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

99/2016,  113/17, 31/19 и 72/19), 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 Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр.110-38/20 од 6.5.2020.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 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  760.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.01.07. Финансијска 

помоћ у породици, функционална класификација 

040, програм 0901 Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0007 Подршка рађању и 

родитељству, економска класификација 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Мере 

популационе политике, односно у Финансијском 

плану за 2020.годину, у корист економске 

класификације 472300 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-Мере популационе 

политике. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 110-38/20 

од 6.5.2020.г., а поводом захтева директног 

корисника буџетских средстава Општинске 

управе - Одсека за локални економски развој, 

број 110-38/20 од 5.5.2020.г., на име 

обезбеђивања додатних средстава за 

суфинансирање мера популационе политике 

јединица локалне самоуправе, сходно Уговору 

број 110-38/20 од 02.03.2020.г., закљученим са 

Кабинетом Министра без портфеља задуженог 

за демографију и популациону политику. 

 

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.  

Обавезује се Одсека за локални економски 

развој 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 Општинске управе - Одсека за локални 

економски развој. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 110-38/20  од 6.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________ 

113. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

ванредној седници одржаној телефонским путем 

дана 6.5.2020.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 

и 47/18), 69 став 2 Закона о буџетском систему 

(„Сл.гласник РС“, број 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 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

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

1183/20 од 6.5.2020.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  се средства  у  укупном  

износу  од  388.000,оо динара у  у корист 

апропријације у разделу 4Општинска управа, 

глава 4.08. Месна заједница Ново Село, 

функционална класификација 160, програм 

0602Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економска класификац 425 

Текуће поправке и одржавања, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину, у корист 

економске класификације 425100 Текуће 

поправке и одржавања зграда и објеката.  

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-

1183/20  од 6.5.2020.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Ново Село, број 400-1183/20  од 28.4.2020.г. за 

потребе замене дотрајалих водоводних цеви. 

 

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. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1183/20  од 6.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________ 

114. 

 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.5.2020.год., на основу чл.46. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 

и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

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

99/2016,  113/17, 31/19 и 72/19), 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 Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр.400-1222/20 од 6.5.2020.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 

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 буџета Општинске управе, 

глава 4.01.04. Упрaвљaњe дoбримa oд oпштeг 

интeрeсa и дoбримa у oпштoj упoтрeби у jaвнoj 

свojини (дeo зa путeвe и пoвршинe jaвнe 

нaмeнe), функционалне класификације 620, 

програм 1101 Стaнoвaњe, урбaнизaм и 

прoстoрнo плaнирaњe, програмска активност 

0003 Управљање грађевинским земљиштем, 

економске класификације 5113, називе 

економске класификације Капитално одржавање 

зграда и објеката.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 5113- Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1222/20 од 6.5.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-1222/20 од 6.5.2020.г., на име 

обезбеђивања додатних средстава за проширења 

активности из Програма одржавања, заштите, 

развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и 

изградње и реконструкције јавне расвете на 

подручју Општине Врњачка Бања 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 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“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1222/20  од 6.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________ 
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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 
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