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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
45. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној 
дана 6.2.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 
20/13), и чл. 59 Статута 3општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

              1.Одобрава се Дирекцији за 
планирање и изградњу Врњачка Бања ЈП   
коришћење средстава буџета општине 
Врњачка Бања за 2014.годину са раздела 
4.Општинска управа, Извршење одлука 
извршних органа глава 4.3.5. Средства за 
финансирање пројеката, функционална 
класификација 500, Издаци за нефинаси-
јску имовину, за финансирање пројекта и 
то: 
- за инвестиционо одржавање следећих 
путних праваца: 

                   - Улица Косовска потребно је 
одобрити износ од 1. 251.020,34 динара са 
ПДВ-ом из извора финансирања 10, 
            - улице Слатински венац- крак 
према Лаковићима у износу од 312.453,62 
динара са ПДВ-ом из извора финансирања 
01. и 
- за инвестиционо одржавање јавне 
расвете:   

- у Отроцима код куће Бранислава 
Марковића до куће Тлачинаца износ од 

95.000,00 динара са ПДВ-ом из извора 
финансирања 10, 

- у Грачацу на скверу код куће 
Бранислава Маричића у износу од 
55.000,00 динара са ПДВ-ом, из извора 
финансирања 10, 

- у Грачацу из ТС „Грачац I“ крак 
према кући Зорана Веселиновића у износу 
од 225.056,71 динара са ПДВ-ом, из 
извора финансирања 10, 

- из ТС „Ердоглије“ крак јавне 
расвете од Мирослава Манојловића према 
кући Цветковића и кући Мирослава 
Веселиновића у износу од 244.036,71 
динара са ПДВ-ом, из извора финанси-
рања 10.по  закључку Општинског већа 
број: бр.400-329/14 од 6.2.2014.године. 
 
             2.Реализација пројеката евидентира 
се на апропријацији из тачке 1.овог 
Решења а пренос средстава се врши по 
основу Програм одржавања, заштите, 
развоја и управљања општинским и 
некатегорисаним путевима и улицама и 
изградњи и реконструкцији јавне расвете 
на подручју општине Врњачка Бања зa 
2014.год.  
 
             3. О реализацији овог решења стара 
се Дирекцији за планирање и изградњу 
Врњачка Бања ЈП из Врњачке Бање,  
одељење Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежно за послове 
финансија и одељење Општинске управе 
општине Врњачка Бања надлежно за 
послове прећења извршења програма 
јавних предузећа. 
 

  4.Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-329/14 од 6.2.2014.године 
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   ПРЕДСЕДНИК  
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                     Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
46. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној 
дана 31.1.2014. године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), чл.16 Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 
20/13), и чл. 59 Статута 3општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13- пречишћен текст), и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
 

              1.Одобрава се коришћење средста-
ва буџета општине Врњачка Бања за 
2014.годину са раздела 4.Општинска 
управа, Извршење одлука извршних органа 
глава 4.3.5. Средства за финансирање 
пројеката, функционална класификација 
500, Издаци за нефинасијску имовину, из 
извора  финансирања 01 за финансирање 
пројекта и то: 
- инвестиционо одржавање  (извођење 
грађевинских и грађевинско занатских 
радова на инвестиционом одржавању)  
сеоске амбуланте у Руђинцима у износу 
од 1.798.128,00 дин. 
- инвестиционо одржавање (извођење 
грађевинских и грађевинско занатских 
радова на инвестиционом одржавању) 
школске сале ОШ „Бранко Радичевић“ 
у Грачацу у износу од 1.512.000,00 дин. 
- Изградња теретане на отвореном у 
износу од 2.000.000,00 дин. 
- извођење инвестиционих радова на 
објекту предшколске установе – вртића 
(III фаза) у износу од 1.931.016,00 дин. 
-  изградња дела ограде око школског 
дворишта ОШ „Бранко Радичевић“ у 
Грачацу у износу од 1.804.476,00 дин. 
- радова на уређењу (извођење радова 
грађевинских и грађевинско занатских) 

главног бањског парка – клупе у износу 
од 2.250.000,00 динара по  закључку 
Општинског већа број: бр.400-314/14 од 
31.1.2014.године. 
 
             2.Реализација пројеката евидентира 
се на апропријацији из тачке 1.овог 
Решења, а пренос средстава се врши по 
основу документације из тачке 2. закључка 
Општинског већа број: бр.400-314/14 од 
31.1.2014.године. 
 
             3. О реализацији овог решења стара 
одељење Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежно локални 
економски развој и одељење Општинске 
управе општине Врњачка Бања надлежно 
за послове финансија.  
 

  4.Ово решење објавити у 
„Службеном листу општине Врњачка 
Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-314/14 од 31.1.2014.године 
       
      ПРЕДСЕДНИК  
            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
               Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
47. 
          Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној 
дана 6.2.2014.године на основу члана 
69.Закона о буџетском систему 
(„Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13 , 63/13-испр.и 
108/13), члана 24. Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014.годину 
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„ бр. 
20/13), члана 59.Статута Општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.1/13-пречишћен текст), и члана  33. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09),  доноси  

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 
        Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. 
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(«Службени лист општине Врњачка 
Бања»,бр.22/12, 4/13, 13/13 и 18/13) у 
оквиру раздела 2.2., функционална 
класификација 160, економска класифика-
ција 49912 назив позиције  Текућа буџетска 
резерва одобравају средства у укупном 
износу од 479.796,00 динара, у корист 
следеће апропријације у разделу 4.11.  
трансфери основним школама функцио-
нална класификација 912, економска 
класификација 463 назив позиције донације 
и трансфери осталим нивоима власти. 
 
        За наведени износ умањиће се 
планирана позиција Текуће буџетске 
резерве и увећати планирана апропријација 
463. донације и трансфери осталим ниво-
има власти 
 
        Средства из предходне тачке 
одобравају се на основу  захтева бр.400-
88/14 за  одобравања средстава за извођење 
радова  на огради школског дворишта на 
кп.бр.250  КО Липова  ОШ „Попински 
борци“ Врњачка Бања. 
 
         О реализацији овог решења стараће 
се: ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања  
и Одељење Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежно за послове 
финансија.  
 
          ОШ „Попински борци“ Врњачка 
Бања је у обавези у року од 15 дана по 
завршетку радова достави извештај 
Општинском већу о наменском трошењу 
наведених средстава у складу са прописима  
који уређују буџетски систем и јавне 
набавке. 
 
          Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-88 /14 од 6.2.2014.године  
                                                                                           
         ПРЕДСЕДНИК   
  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                Бобан Ђуровић,с.р. 
_____________________________________ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
48. 

Председник општине Врњачка Бања 
на основу члана 9 став 4 Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), члана 5 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 3/14-
пречишћен текст),  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014. годину 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
20/13) и члана 56 став 1 тачка 7 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања, бр. 1/13-
пречишћен текст) донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о начину утврђивања новчаног износа као 

помоћ породици, а 
у корист даровитих ученика основних и 

средњих школа  
и студената основних и мастер академских 

студија, 
за 2014. годину 

 
Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 5 
Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања,  за 2014.  годину утврђује се начин и 
новчани износ као помоћ породици,  а у 
корист даровитих ученика основних и 
средњих школа и студената основних и 
мастер академских студија, акредитованих 
високошколских установа, који 
студирањем остварују 240, односно 300 
бодова, који су први пут уписани у 
одређени разред, односно годину студија у 
текућој школској години, који који нису 
губили ниједну годину у току студија, нити 
су користили мировање права и обавеза, 
нити су мењали високошколску установу и 
који имају пребивалиште са својом 
породицом на територији општине 
Врњачка Бања, најмање задњих пет година 
до дана подношења захтева за наведену 
помоћ. 

Члан 2 
Новчана средства из члана 1 овог 

закључка остварују ученици средњих 
школа, који су се обратили захтевом 
организационој јединици за послове 
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образовања, у року који је прописан 
Одлуком о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 15/13-пречишћен текст 
и 19/13), који поред постигнуте просечне 
оцене од 5,00 у претходно завршеном 
разреду имају освојено једно од прва три 
места из једног предмета на окружном 
такмичењу, односно у дисциплини или 
смотри, којa је обухваћенa Календаром 
такмичења или смотри Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. 

 Висина укупног износа помоћи за 
ученике средњих школа износи 15.000,00 
динара. 

 
Члан 3 

Новчана средства из члана 1 овог 
закључка остварују студенти, који су се 
обратили захтевом организационој 
јединици за послове образовања у року 
који је прописан Одлуком о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања, који су према 
наставном програму високошколске 
установе положили све испите из 
претходне године студија и постигли 
просечну оцену већу од 9,00,  у складу са 
тада важећом одлуком. 

Висина укупног износа помоћи за 
студенте износи 30.000,00 динара. 

 
Члан 4 

Право на новчану помоћ утврђује се 
решењем Општинске управе општине 
Врњачка Бања, надлежне организационе 
јединице за послове образовања, којим се у 
сваком појединачном случају утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог 
права за 2014. годину. 

Решење реализује Одељење за 
финансије, локалне јавне приходе и 
привреду Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 

 
Члан 5 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 
за 2014. годину („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 20/13), из раздела 4 
глава 4.2.5. Награда за најбоље ученике и 
студенте-једнократна помоћ, функционална 
класификација 900, економска класифи-

кација 47271, назив позиције Накнада из 
буџета за образовање. 

 
Члан 6 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и примењује се за постигнуте 
резултате у школској 2012/13. години. 

 
Члан 7 

Овај закључак објављује се у „Сл. 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 400-369/14 од 10.02.2014. године 

 
 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Бобан Ђуровић, с.р 
_____________________________________ 
 
49. 

Председник општине Врњачка Бања 
на основу члана 9 став 4 Закона о 
финансијској подршци породици са децом 
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 
107/09), члана 5 Одлуке о финансијској 
подршци породици са децом на територији 
општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 3/14-
пречишћен текст),  Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2014. годину 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
20/13) и члана 56 став 1 тачка 7 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања, бр. 1/13-
пречишћен текст) донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о утврђивању номиналног износа 

делимичног субвенционисања превоза 
ученицима  

основних и средњих школа који путују због 
додатног стицања знања и вештина, или 

тренирања у спортским клубовима на 
територији Општине, или на територији 

суседне општине Трстеник и града 
Краљева   

за 2014. годину 
 

Члан 1 
Овим закључком, сагласно члану 5 

Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања, утврђује се за 2014. годину 
субвенционисање превоза ученицима 
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основних и средњих школа који путују због 
додатног стицања знања и вештина, или 
тренирања у спортским клубовима на 
територији Општине, или на територији 
суседне општине Трстеник и града 
Краљева, у износу од 60% од цене карте за 
одлазак и повратак, на начин и по поступку 
који је ближе прописан наведеном 
Одлуком. 
 

Члан 2 
Право на делимично субвенцио-

нисање превоза, највише до 15 одлазака и 
повратака месечно, у назначеном периоду 
остварују ученици из члана 1 овог 
закључка, у висини од 60% од цене превоза 
за дане у којима путују, према ценовнику 
овлашћеног превозника. 

Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања 
за 2014. годину: 

- из раздела 4 глава 4.2.3. Субвенције 
ученицима у основном образовању, 
функционална класификација 912 
Основно образовање, економска 
класификација 423 Услуге по 
уговору (превоз ученика) и 

- из раздела 4 глава 4.2.4. Субвенције 
ученицима у средњем образовању, 
функционална класификација 920 
Средње образовање, економска 
класификација 423 Услуге по 
уговору (превоз ученика). 

 
Члан 3 

Право на субвенцију утврђује се 
решењем Општинске управе општине 
Врњачка Бања, надлежне организационе 
јединице за послове образовања, којим се у 
сваком појединачном случају утврђује 
испуњеност услова за остваривање овог 
права за 2014. годину. 

Решење се реализује у складу са 
потврдом или другим доказом о 
присутности на месечном нивоу, које 
корисник субвенције доставља Одељењу за 
финансије, локалне јавне приходе и 
привреду. 

 
Члан 4 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и примењиваће се на основу 
донетих решења чија исплата се врши у 
складу са финансијским могућностима 
буџета Општине. 

Члан 5 
Овај закључак објављује се у „Сл. 

листу општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-386/14 од 10.02.2014. године 
 

        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
              Бобан Ђуровић, с.р 

_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
50. 
  По сравњењу са изворним текстом 
акта,  односно Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања  (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 3/14), утврђено је да се у 
Пречишћенoм тексту Одлуке о финанси-
јској подршци породици са децом на 
територији општине Врњачка Бања који је 
објављен  у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања'', бр. 3/14, поткрала техничка грешка, 
па се даје  
       

ИСПРАВКА 
Пречишћенoг текста Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања 

 
 У  Пречишћенoм тексту Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом 
на територији општине Врњачка Бања  
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
3/14), поткрала  се техничка грешка, па се 
даје исправка у следећем: 
 
 -  У чл.  6.  ставу 1.  тачки 2.  уместо 
текста: ''једнократну новчану'', треба да 
стоји текст: ''финансијску'', 
 - Поглавље 2. треба да гласи: 
''ПРАВО НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ 
ПОРОДИЦИ ПОРОДИЉЕ БЕЗ СТАЛНОГ 
ЗАПОСЛЕЊА.'' 
 
   СЕКРЕТАР 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
           Гајшек Олгица,с.р. 
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