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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
139. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 14.редовној седници одржаној дана 30.5.2018. 
године, на основу чл.46. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- 
други закон и 101/16-др.закон), члана 19. став 2. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Сл. гласник Републике Србије“, број 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и 
55/2014, 96/2015 др. закон и 9/2016 – одлука УС), 
Oдлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. 
годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
38/17 и 9/18 ), 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 („Службени 
лист општина Врњачка Бања“, број 23/16-
пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18), доноси  
 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2018. 

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 2018. годину („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 1/18). 
             

I I                            
          У делу „III“ Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања за 2018. 
годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 
1/18): 
 
 

 тачка 1. 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 2.500.000,00 
динара.    
 
Ред.  

број 
Активност 

Предвиђени  

износ 

1 

Уградња вештачких 

избочина и платформи за 

смањење брзине кретања 

возилом, постављање 

саобраћајних огледала за 

повећање прегледности 

пута, постављање шуште-

ћих и звучних трака, обел-

ежавање зона 30 и зона 

успореног саобраћаја  

300.000,00 

2 

Израда пројекта саобра-

ћајне сигнализације за 

регулисање токова саобра-

ћаја на укрштањима 

оштинских и некатегори-

саних путева на сеоским 

подричјима на територији 

општине Врњачка Бања 

600.000,00 

3 

постављање недостајуће 

саобраћајне сигнализације 

и опреме за повећање 

безбедности саобраћаја на 

укрш-тањима општинских 

и некатегорисаних путева 

на сеоским подручјима на 

територији општине 

Врњачка Бања     

600.000,00 
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4 

постављање саобраћајне 

сигнализације, опреме, 

уређаја и заштитних 

ограда на површинама и 

просторима на којима се 

врши практична обука 

кандидата за возаче или се 

врши едукација деце из 

области безбедности 

саобраћаја   

600.000,00 

5 

Обележавање зона школа - 

постављање саобраћајне 

сигнализације, опреме и 

уређаја (детектора брзине 

и друго) у зонама школа и 

вртића, како би се 

учесницима у саобраћају 

додатно пренела порука да 

у назначеној зони повећају 

пажњу у вожњи 

400.000,00 

 
III 

           Измена и допуна Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања за 2018. 
годину ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања.“  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 344-9/18 од 30.маја 2018. године. 

 
                               ПРЕДСЕДНИК  
                          OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                   
                               Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 
140. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 14. редовној седници, одржаној дана 
30.5.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1240/18 од  
30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  564.000,оо 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.30. Трансфери основним школама, 
функционалне класификације 912, програм 2002 
Основно образовање и васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање основних 
школа, економска класификација 463, назив 
економске класификације Донације и трансфери 
осталим нивоима власти, с тим што ће се 
одабрена средства аналитички реализовати кроз 
Финансијски план ОШ „Бранко Радичевић“ за 
2018. годину преко конта 512 Машине и опрема   
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-
1240/18 од  30.5.2018.године, а поводом захтева 
корисника буџетских средстава Основне школе 
„Бранко Радичевић“Вранеши, бр.400-1240/18 од 
17.5.2018.године за замену столарије у школи у 
Горњем Грачацу. 
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 Основна школа „Бранко 
Радичевић“Вранеши да посебно евидентира 
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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 Основна школа „Бранко Радичевић“Вранеши. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1240/18 од 30.маја 2018.године 
                                                           
                               ПРЕДСЕДНИК  
                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                   
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 
141. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 14.редовној седници одржаној дана 
30.5.2018.год.ине на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др.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, 99/2016 
и 113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-559/18 од 
30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17) 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  8.623.000 
динара у  корист  следеће апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.50. Пројекат: Унапређење спортске 
инфраструктуре у централном делу Врњачке 
Бање“-инвестиционо одржавање фудбалског 
терена „Ц“, функционалне класификације 474, 
програм 1502 Развој туризма, програмска 
активност 0001 Управљање развојем туризма, 
пројекат 1502-0001-007 Унапређење спортске 
инфраструктуре у централном делу Врњачке 
Бање“, економска класификација 511, назив 
економске класификације Зграде и грађевински 
пројекти.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати напред апропријација 511 Зграде и 
грађевински пројекти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
559/18  од 30.5.2018.год, а поводом захтева 
директног корисника буџетских средстава 
Председника општине и Општинског већа, број 
400-559/18  од 20.4.2018.године на име 
одобравања недостајућих средстава за потребе 
учешћа Општине Врњачка Бања у суфина-
нсирању пројекта „Унапређење спортске инфра-
структуре у централном делу Врњачке Бање“-
инвестиционо одржавање фудбалског терена 
„Ц“. 
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 
Председника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник 
Председник општине и Општинско веће 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“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-559/18 од 30. маја 2018.године 
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                                   ПРЕДСЕДНИК  
                                   OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                   
                                        Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 
142. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 14.редовној седници одржаној дана 
30.5.2018.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др.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, 99/2016 
и 113/17 ), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1060/18 од 
30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  600.000,оо 
динара у  корист  следеће  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 
Урбанизам и просторно планирање, програмска 
активност 0003 Управљање грађевинским 
земљиштем, економска класификација 5113, 
назив економске класификације Капитално 
одржаање зграда и објеката.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 5113 Капитално 
одржаање зграда и објеката.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1060/18  од 30.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Општинске стамбене агенције, број 400-1060/18 
од 24.4.2018.године,  на име недостајућих 
средстава за потребе набавке додатног 
мобилијара за Централни бањски парк. 
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: 400-1060/18 од 30. маја 2018.године 
 
         ПРЕДСЕДНИК  
                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                  
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 
143. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на 14. редовној седници одржаној дана 
30.5.2018.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16), 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 и 113/17), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 38/17 и 9/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
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Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 
400-1195/18 од 30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  600.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.09. МЗ Грачац, функционалне класификације 
130, програм 0602 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0002 
Функционисање месних заједница, економске 
класификације 511 Зграде и грађевински објекти.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 
објекти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
1195/18  од 30.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Грачац, број 400-1195/18  од  14.5.2018.године за 
извођење грађевинских и занатских радова на 
згради Сопортског центра „Продовка“ у 
Грачацу. 
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 Грачац. 

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1195/18 од 30. маја 2018.године 
 

       ПРЕДСЕДНИК  
                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                  
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 

144. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 14. редовној седници, одржаној дана 
30.5.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1309/18 од 30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  300.000 динара 
у  корист  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа Турис-
тичка организација, функционалне класифи-
кације 474, програм 1502 Развој туризма, 
програмска активност 0002 Промоција 
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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-
1309/18 од  30.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1309/18 од 24.5.2018.године за на име 
недостајућих средстава за реализацију 
манифестације „Ендуро“-вожња крос мотора 
шумама Гоча.  
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 Установа „Турстичка 
организација“ 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 „Турстичка организација“ Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1309/18 од 30.маја 2018.године 
       

    ПРЕДСЕДНИК  
                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                   
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 

145. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 14. редовној седници, одржаној дана 

30.5.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр. 400-1280/18 од 30.5.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

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  960.000 динара 

у  корист  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.05. Установа Турист-

ичка организација, функционалне класификације 

474, програм 1502 Развој туризма, програмска 

активност 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 Специјали-

зоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
1280/18 од  30.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1280/18 од 21.5.2018.године за на име 
недостајућих средстава за реализацију музичког 
дешавања-концерт групе „Бијело дугме“.  
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. 

Обавезује се Установа „Турстичка 
организација“ 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 „Турстичка организација“ Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1280/18 од 30.маја 2018.године 

                                                         
     ПРЕДСЕДНИК  

                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                   
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 

146. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 14. редовној седници одржаној дана 
30.5.2018.год., на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16), 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 и 113/17), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 38/17 и 9/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 
400-1293/18 од 30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  45.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  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, економске 
класификације 511 Зграде и грађевински објекти.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 
објекти. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
1239/18  од 30.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњачка Бања, број 400-1239/18  од  30.5.2018.г. 
на име израде јавне чесме  насељу Липова. 
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: 400-1239/18 од 30. маја 2018.године 
    ПРЕДСЕДНИК  

                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                  
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 

147. 
 Општинско веће општине Врњачка 

Бања на 14.редовној седници одржаној дана 
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30.5.2018.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др.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, 99/2016 
и 113/17 ), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1355/18 од 
30.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  80.000,оо 
динара у  корист следеће  апропријације у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.06 Установа Спртски центар, функционалне 
класификације 810, програм 1301 Развој спорта и 
омладине, програмска активност 0004 
Функционисање локалних спортских установа, 
економска класификација 425, назив економске 
класификације Текуће поправке и одржавање.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 425 Текуће 
поправке и одржавање.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1355/18  од 30.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе „Спотрски центар“, број 400-1355/18 
од 30.5.2018.године за потребе сређивања 
канцеларијског простора у хали спортова „Владе 
Дивац“. 
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 „Спотрски центар“. 

Обавезује се Установе „Спотрски 
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 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 Установе „Спотрски центар“ Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1355/18 од 30. маја 2018.г. 
 
   ПРЕДСЕДНИК  

                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                  
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 

148. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној телефонским 
путем дана 15.5.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1201/18 од  
15.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 



 Страна 9     -   Број  14.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     5.6.2018. године 
  

 
 

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  250.000 динара 
у  корист  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.01.30. Трансфери 
основним школама, функционалне класифи-
кације 912, програм 2002 Основно образовање и 
васпитање, програмска активност 0001 
Функционисање основних школа, економска 
класификација 465, назив економске 
класификације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти, с тим што ће се одобрена 
средства аналитички реализовати кроз 
Финансијски план ОШ „Попински борци“ 
Врњачка Бања за 2018.годину, преко конта 512 
Машине и опрема.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 465 Донације и 
трансфери осталим нивоима власти.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
1201/18 од  15.5.2018.године, а поводом захтева 
корисника буџетских средстава Основне школе 
„Попински борци“ Врњачка Бања, бр.400-
1201/18 од 14.4.2018.године на име недостајућих 
средстава за набавку 5 клупа за школско 
двориште.  
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 Основна школа „Попински 
борци“ 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 Основна школа „Попински борци“ Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1201/18 од 15.маја 2018.године 
                                                                            
ПРЕДСЕДНИК  

                                OПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                  
                                       Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________  
 

149. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.5.2018.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16), 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 и 113/17), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 38/17 и 9/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 
400-1063/18 од 17.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  500.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.12. МЗ Врњци, функционалне класификације 
130, програм 0602 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0002 
Функционисање месних заједница, економске 
класификације 511 Зграде и грађевински објекти.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 
објекти. 
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1063/18  од 17.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњци, број 400-1063/18  од 24.4.2018.године на 
име набавке и постављања два аутобуска 
стајалишта код „Витојевца“ у Врњцима. 
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 Врњци. 

Обавезује се МЗ 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 МЗ Врњци. 
 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1063/18 од 17. маја 2018.године 
                                                           
     За ПРЕДСЕДНИК-а 
                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                          Иван Џатић,с.р.                                                                                                         
______________________________________  
 

150. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.5.2018.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16), 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 и 113/17), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 38/17 и 9/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 
400-1227/18 од 17.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  300.000,оо 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.17  Удружења и савези, функционалне 
класификације 160, програм 0602 Опште услуге 
локалне самоуправе, програмска активност 0001 
Функционисање локалне самоуправе, економска 
класификација 4819, назив економске 
класификације Дотације осталим непрофитним 
институцијама.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 4819 Дотације 
осталим непрофитним институцијама.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1227/18  од 17.5.2018.године, а поводом захтева 
Одсека за привреду и друштвене делатности 
општине Врњачка Бања, бр.400-1227/18 од 
16.5.2018.године за потребе расписивања и 
спровођења Конкурса за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката од јавног 
интереса које реализују удружења. 
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. 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и Одсек за привреду и друштвене делатности. 
 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1227/18 од 17.маја 2018.године 
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    За ПРЕДСЕДНИК-а 
                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                          Иван Џатић,с.р.                                                                                                         
______________________________________  
 

151. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.5.2018.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16), 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 и 113/17), 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 
2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 
бр. 38/17 и 9/18), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 
400-1185/18 од 17.5.2018.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 38/17 и 9/18) 
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  240.000,оо 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.30. Трансфери основним школама, 
функционалне класификације 912, програм 2002 
Основно образовање, програмска активност 0001 
Функционисање основних школа, економска 
класификација 463, назив економске 
класификације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти, с тим што ће се одобрена 
средства аналитички реализовати кроз 
Финансијски план ОШ „Попински борци“ 
Врњачка Бања за 2018.годину, преко конта 482, 
назив економске класификације Порези, 
обавезне таксе, казне и пенали.  

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-
1185/18 од 17.5.2018.године, а поводом захтева 
корисника буџетских средстава Основне школе 
„Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-
1185/18 од 11.5.2018.године на име плаћања 
физичког обезбеђења Привредном друштву 
„SALUS SECURITY“ ДОО 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 
ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања . 

Обавезује се Основна школа „Попински 
борци“ 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 Основна школа „Попински борци“ Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1185/18 од 17. маја 2018.године 
 
    За ПРЕДСЕДНИК-а 
                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                          Иван Џатић,с.р.                                                                                                        
______________________________________  
 

152. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној телефонским 
путем дана 21.5.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 
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Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1278/18 од 21.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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  595.000 динара 
у  корист  апропријације  у разделу  4 директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.01.22. Смањивање 
ризика од катастрофа и управљање ванредним 
ситуацијама, функционалне класификације 160, 
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0014 Управљање у 
ванредним ситуацијама, економска класифи-
кација 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-
1278/18 од  21.5.2018.године, а поводом захтева 
корисника буџетских средстава Општинске 
управе-Одсека за привреду и друштвене 
делатности бр.400-1278/18 од 21.5.2018.године 
на име недостајућих средстава за за израду 
Елабората геодетских радова и Пројекта 
препарцелације у циљу реализације пројекта 
санације моста на Грачачкој реци.  
 
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 Одсек зa привреду и 
друштвене делатности 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 Одсек зa привреду и друштвене делатности 
општине Врњачка Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1278/18 од 21.маја 2018.године 
                                                           
     ПРЕДСЕДНИК 
                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
    
153.   

 Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници, одржаној телефонским 
путем дана 22.5.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1187/18 од 22.5.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 
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 
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Текућа резерва,  економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 
средства  у  укупном  износу  од  100.000 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 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-
1187/18 од  22.5.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1187/18 од 11.5.2018.године на име недостајућих 
средстава за потребе организације свечаног 
отварања моста „Ко то тамо пева“.  
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 Установа „Турстичка 
организација“ 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 „Турстичка организација“ Врњачка 
Бања. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.  
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1187/18 од 22.маја 2018.године 
                                                           
     ПРЕДСЕДНИК 
                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                             Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
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