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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
368. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној дана 24.11.2017. 
године,  на основу члана 46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/14-
други закон и 101/16), члана 19. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 
32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон 
и 9/2016 – одлука УС), члана 18. Oдлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2017. годину 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 
7/17 и 18/17 ), 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 - пречишћен 
текст („Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 
23/16-пречишћен текст) и члана 33. Пословника 
о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/09), 
доноси:  
 
 

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. 
ГОДИНУ 

 
I             

          Овим изменама и допунама, врши се 
измена и допуна Програма коришћења средстава 
за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине 
Врњачка Бања за 2017. годину („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 7/17, 15/17 и 24/17). 
             

II                            
          У делу „III“ Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања за 2017. 
годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
7/17, 15/17 и 24/17): 
 

 тачка 3. Прва област рада, мења се и 
гласи:  

           
„1. Прва област рада: Унапређење 
саобраћајне инфраструктуре на територији 
општине Врњачка Бања (до 50% укупних 
средстава, односно износ до 3.800.000,00 
динара.    
 

 

Редни  
број 

Активност 
Предвиђени  

износ 

1 
Реконструкција-поправка заштитне пешачке ограде, техничких средстава, 
саобраћајне сигнализације опреме и уређаја у зони Основне школе Попински 
Борци, Улици хероја Маричића у Врњачкој Бањи 

100.000,00 

2 

Уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја (физичких препрека, 
вибрационих и шуштећих трака) и саобраћајних огледала за повећање 
прегледности пута на територији општине Врњачка Бања, по решењу-
сагласношћу надлежног одсека за послове саобраћаја Општинске управе 

800.000,00 
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3 
Израда пројекта саобраћајне сигнализације за регулисање токова саобраћаја 
на укршањима оштинских и некатегорисаних путева на сеоским подричјима 
на територији општине Врњачка Бања 

600.000,00 

4 
постављање недостајуће саобраћајне сигнализације и опреме за повећање 
безбедности саобраћаја на укрштањима општинских и некатегорисаних 
путева на сеоским подручјима на територији општине Врњачка Бања     

1.600.000.00 

5 

Постављање недостајуће саобраћајне сигнализације, опреме и уређаја у 
зонама школа и вртића на територији општине Врњачка Бања, по пројектима 
на које је сагласност дао надлежни одсек за послове саобраћаја Општинске 
управе општине Врњачка Бања 

700.000,00 

  
 тачка 3. Трећа област рада, мења се и гласи:  

           
„3. Трећа област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на 
територији општине Врњачка Бања (до 960.000,00 динара)    
 

Редни  
број 

Активност 
Предвиђени  

износ 

1 
Израда софтвера – програмског пакета развоја, успостављања, инсталирања и 
одржавања базе података о обележјима безбедности саобраћаја за територију 
општине Врњачка Бања.   

500.000,00 

2 
Израда и реализација пројекта стручног усавршавања васпитача и учитеља у 
области безбедности саобраћаја у предшколским установама и основним 
школама у Врњачкој Бањи  

360.000,00 

3 
Израда литературе, брошура, билтена, флајера, извештаја из области 
безбедности саобраћаја, снимање видео порука или спотова у циљу повећања 
нивоа безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања 

100.000,00 

 
 тачка 3. Четврта област рада, мења се и гласи: 

       
4. Четврта област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на територији 
општине Врњачка Бања (до 940.000,00 динара)     
 

Редни  
број 

Активност 
Предвиђени  

износ 

1 
Израда стратегије безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка 
Бања 

100.000,00 

2 
Истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и 
ризицима у друмском саобраћају на територији општине Врњачка Бања   

240.000,00 

3 
Израда пројектно-техничке документације за побољшање безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања, по пројектим 
задацима надлежног органа Општинске управе општине Врњачака Бања. 

600.000,00 

 
 тачка 3. Пета област рада, мења се и гласи: 

 
5. Пета Област: Рад савета за кординацију послова безбедности саобраћаја (до 1.800.000,00 динара) 
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Редни  
број 

Активност 
Предвиђени  

износ 

1 

Накнаде члановима Савета за рад у Савету (по одржаној седници и 
учествовање у акцијама које спроводи Савет), учешће на стручним 
скуповима и семинарима, трошкови стручног усавршавања и унапређења 
знања из области безбедности саобраћаја 

650.000,00 

2 
Набавка опреме и уређаја (превозно средства са светлосном сигнализацијом) 
за брзо и ефикасно реаговање саобраћајне полиције Полицијске станице 
Врњачка Бања  

800.000,00 

3 
Набавка неопходне опреме, средстава и уређаја, Дому здравља „Др Никола 
Џамић“ Врњачка Бања за спровођење едукација и презентација из пружања 
прве помоћи  

200.000,00 

4 
опремање службе за безбедност саобраћаја Општинске управе општине 
Врњачка Бања (фотоапарат, лаптоп, скенер, фотокопир, штампач)  

150.000,00 

 
III 

                     Измена и допуна Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2017. годину ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објављује се у „Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-13/17 од 24.новембра 2017. године
__________________________________________
 
369. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на телефонској седници, одржаној дана 
28.11.2017. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), 
члана  33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-2681/17 од 
28.11.2017.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 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17 и  

 
 
18/17) 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  35.000,оо 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.26. Црвени крст, функционалне 
класификације 760, програм 0901 Социјална и 
дечија заштита, програмска активност 0901-0005 
Активности Црвеног крста, економска 
класификација 481, назив економске класифи-
кације дотација невладиним организацијама.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 481 дотација 
невладиним организацијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2681/17 од 28.11.2017.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Црвеног крста, број 400-2681/17 од 28.11.2017.г. 
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на име недостајућих средстава за спровођење 
Програма.  
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 
Црвеног крста Врњачке Бање. 
  Обавезује се Црвени крст 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 Црвени крст Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2681/17 од 28.новембра 2017.године 
 

                За ПРЕДСЕДНИК-а 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
__________________________________________ 
 

370. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
6.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон) 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 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 
текст), члана  33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-2693/17 од 
6.12.2017.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 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 
18/17 и 33/17) 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  150.000,оо динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава  Општинска 
управа –, у оквиру  главе 4.01.25. Дом здравља 
„Др Никола Џамић“ Врњачка Бања, 
функционалне класификације 760, програм 1801 
Здравствена заштита, програмска активност 
1801-0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите, економска класификација 
463, назив економске класификације Донације и 
трансфери осталим нивоима власти.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 463 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2693/17 од 6.12.2017.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 
Бања, број 400-2693/17 од 28.11.2017.године, на 
име недостајућих средстава за реализацију плана 
и програма рада. 
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 
Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 
Бања. 

Обавезује се Дом здравља „Др Никола 
Џамић“ 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 Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 
Бања. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2693/17 од 6. децембра2017.г. 

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
 

371. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
28.11.2017. године, на основу чл.46  Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07,83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 и 
103/2015), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), 
члана  33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка Општинског 
већа бр. 400-2677/17 од 28.11.2017.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 2017.г. (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17) 
у оквиру раздела 4.01.06. Буџетске резерве, 
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва одобравају се средства у укупном износу 
од 50.000,00 динара у корист апропријације у 
оквиру раздела 4 Општинска управа, глава 4.09. 
Месна заједница Грачац, функционалне 
класификације 130, програм 0602 Локална 
самоуправа, програмска активност 0602-0002 
Функционисање месних заједница, економска 
класификација 426 Материјал. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће резерве и увећати апропријације 
426 Материјал. 
 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 
основу закључка Општинског већа бр.400-
2677/17 од 28.11.2017.године, а поводом захтева 
Месне заједнице Грачац бр.400-2677/17 од 
28.11.2017.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 
Месне заједнице Грачац. 

 Обавезује се Месна заједница Грачац 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 Месна заједница Грачац. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2677/17 од 28.новембра 2017.године                                                                                               

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
 

372. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
6.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 
текст), члана  33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-2819/17 од  
6.12.2017.године,  доноси 
 

 
 



 Страна 6     -   Број  35.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     8.12.2017. године 
  

 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17, 
18/17 и 33/17) 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  180.000,оо динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.01.02. Општинска 
стамбена агенција, функционалне класификације 
620, програм 1101 Урбанизам и просторно 
планирање, програмска активност 1101-0003 
Управљање грађевинским земљиштем, 
економска класификација 423, назив економске 
класификације Услуге по уговору.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 423 Услуге по 
уговору.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2819/17 од 6.12.2017.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Општинске стамбене агенције, број 400-2819/17 
од 6.12.2017.године, на име недостајућих 
средстава за реализацију плана и програма рада. 
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 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: 400-2819/17 од 6. децембра2017.године 
 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
 

373. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
6.12.2017. године, на основу основу чл.46 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон) 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 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17 , 18/17 и 33/17), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 
текст), члана  33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-2790/17 од  
6.12.2017.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 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17  и 
18/17) 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  60.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.05. Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 1502 
развој туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске класифи-
кације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
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увећати планирана позиција 424 Специјали-
зоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2790/17 од 6.12.2017.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2790/17 од 5.12.2017.године, на име 
недостајућих средстава за снимање рекламног 
филма,а у сарадњи са рестораном „Лида“ из 
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. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-2790/17 од 6.12.2017.године                                                          
 
    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
 

374. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
6.12.2017. године, на основу основу чл.46 Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон) 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 и 
99/2016), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 28/16, 7/17 , 18/17 и 33/17), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 
текст), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-2789/17 од  
6.12.2017.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 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17  и 
18/17) 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  70.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.05. Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 1502 
развој туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2789/17 од 6.12.2017.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
2789/17 од 5.12.2017.г. на име недостајућих 
средстава за закуп хале „Владе Дивац“ у 
Врњачкој Бањи, а за потребе реализације 
манифестације Европско првенство у плесу 
„Serbian International Dance Festival“ – Vrnjačka 
Banja Open 2017 у периоду 9/10 децембар 2017.г. 
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 
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оквирима одобреног износа и за намене за коју 
су средства додељена за буџетску годину. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Установа Туристичка организација Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број: 400-2789/17 од 6.12.2017.године                                                          
 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
 

375. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 
6.12.2017. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 и 
99/2016), чл.24.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17), 
члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 23/16- 
пречишћен текст), члана  33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 
Закључка Општинског већа бр. 400-2821/17 од 
6.12.2017.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е   
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.400-1598/17 ОД 28.7.2017.ГОДИНЕ 
 

1. Овим Решењем врши се измена Решења 
бр.400-1598/17 од 28.7.2017.г. којим су из 
средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 28/16, 7/17  и 
18/17) 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, одобрена 
средства  у  укупном  износу  од  3.000.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.02. Општинска стамбена агенција, у оквиру 
новог пројекта, функционалне класификације 
474, програм 1501 Локални економски развој, 
програмска активност 1501-0002 Унапређење 
привредног амбијента, економска класификација 
511, назив економске класификације Зграде и 
грађевински објекти, шифра Пројекта 1501-0002-
003 Пројекат: Изградња водопада и 
реконструкција дела парка на Црквеном брду у 
Врњачкој Бањи. За  наведени  износ  умањена је 
планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  
резерва  и увећана планирана позиција 511 
Зграде и грађевински објекти.  
2. Сада се износ од 3.000.000,00динара умањује 
за износ од 2.430.000,00динара који се враћа на 
позицију Текућа буџетска резерва, а износ од 
570.000,00динара остаје на већ одобреној 
апропријацији.  
3. Измена Решења одобрава се на основу 
Закључка Општинског већа бр: 400-2821/17 од 
6.12.2017.године, а поводом захтева индиректног 
корисника буџетских средстава Општинске 
стамбене агенције, број 400-2821/17 од 
6.12.2017.године. 
4. 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 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. 
5. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Општинска стамбена агенција Врњачка Бања. 
6. Ово  Решење  ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а  објавиће се у  „Службеном 
листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Број: 400-2821/17 од 6. децембра2017.године 
                                         
    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                                           Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
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ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
376. 

    Начелник општинске управе општине 
Врњачка Бања, на основу члана 6. ст. 5 до 7. и 
члана 7а Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013, 68/14),) 
члана 2.,3. и 5. Одлуке о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“, број 19/13) и члана 70. тачка 5., члана 72. 
и 73.  Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, број 23/16), члана 22. 
став 1. тачка 8. Одлуке o организацији 
Општинске управе Општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист Општине Врњачка Бања“, број 27/16 и 
23/17) и члана 141. Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16), доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
Овим решењем утврђују се просечне 

цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији општине Врњачка 
Бања. 
 На територији општине Врњачка Бања 
одређено је три (3) зоне за утврђивање пореза на 
имовину, у зависности од комуналне опремље-
ности и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Врњачка Бања, односно са 
радним зонама и другим садржајима у насељу, и 
то: прва, друга и зона остало с тим да је прва зона  
утврђена за најопремљенију зону. 
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији  општине Врњачка 
Бања у првој зони износе: 
1) грађевинског земљишта            2.760,33  динара 
2) шумског земљишта                   1.598,63  динара 
3) пољопривредно земљиште      3.897,69  динара 
4) станова                                     98.311, 99  динара 
5) кућа за становање                    59.483,32  динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                  83.012,70 динара 
7) гаража и гаражно место          30.225,19 динара 
 

  
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији  општине Врњачка 
Бања у другој зони износе: 
1) грађевинског земљишта            1.109,85 динара 
2) шумског земљишта                      712,00  динара 
3) пољопривредно земљиште       1.535,64 динара 
4) станова                                      86.828,50  динара 
5) кућа за становање                     43.151,00 динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                   49.263,00 динара 
7) гаража и гаражно место           28.000,00 динара 
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину 
за 2018. годину на територији  општине Врњачка 
Бања у  зони остало износе: 
1) грађевинског земљишта           1.163,26  динара 
2) шумског земљишта                       57,36  динара 
3) пољопривредно земљиште           86,55  динара 
4) станова                                      11.151,00 динара 
5) кућа за становање                    24.951,05 динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                  12.670,00 динара 
7) гаража и гаражно место          28.000,00 динара 
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на имовину 
на територији  општине Врњачка Бања у првој 
зони као најопремљенијој зони у текућој години 
(2017) износе: 
1) грађевинског земљишта           3.459,53  динара 
2) шумског земљишта                   1.598,63  динара 
3) пољопривредно земљиште       2.688,68 динара 
4) станова                                    104.072,00 динара 
5) кућа за становање                    60.094,00  динара 
6) пословних зграда и других  (надземних и 
подземних) грађевинских објеката који служе за 
обављање делатности                  85.855,00 динара 
7) гаража и гаражно место         30.225,19  динара 
 Ово решење објавити на интернет страни 
општине Врњачка Бања. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Врњачка Бања'', а примењује се од 01. 
јануара 2018. године.  
 

Oбрадила  
Снежана Миљевић  НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                         Славиша Пауновић, дипл. правник 
 

Број: 436-104/17 
У Врњачкој Бањи, дана 24.11.2017. године       
_________________________________________         
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