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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
107. 

Председник општине Врњачка Бања на 

на основу чл.4. Закона о комуналним 

делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), чл.19. Закона о јавној 

својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 

113/2017 и 95/2018),  чл.28.ст.2. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (“Сл.лист општине 

Врњачка Бања”, бр.28/16 - пречишћен текст), 

чл.2. Одлуке о покретању поступка отуђења из 

јавне својине општине Врњачка Бања 

непокретности на  кп.бр.503/10 у КО Врњачка 

Бања (“Сл.лист општине Врњачка Бања”, 

бр.13/19), чл.55. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.12/19), на 

предког Комисије за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

општине Врњачка Бања, доноси 

 

О Д Л У К У 

О РАСЕЉАВАЊУ ПРАВНИХ ЛИЦА СА 

ЛОКАЦИЈЕ НА КП.БР.503/17 КО ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулише се расељавање 

правних лица чији је оснивач општина – јавних  

предузећа која обављају комуналну делатност од 

општег интерса који су користили објекте на 

локацији  раније кп.бр.503/10 а по потврђивању 

урбанистичког пројекта  кп.бр.503/17 у КО 

Врњачка Бања и измештање на нову локацију у 

циљу стварања услова за отуђење наведене 

непокретности и ради обезбеђивања одекватног  

простора за даље обављање комуналних 

делатности. 

 

Члан 2. 

Правна лица чији је оснивач општина  и 

то: ЈП „Шуме Гоч“, ЈП „Бањско зеленило“, ЈП 

„Белимарковац“ и ЈП „Ниви Аутопревоз“ који су 

користили објекте на кп.503/10 КО Врњачка 

Бања, а који су предмет одлуке о покретању 

поступка отуђења (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.12/19)  измештају се на локацију на 

кп.бр.170/3 КО Врњачка Бања уз обавезу израде 

ПДР по предлогу Општинска стамбена агенција 

бр.350-668/19 од 9.4.2019.године који је упућен 

Одсеку надлежном за послове урбанизма 

Општинске управе општине Врњачка Бања за 

покретање поступка израде ПДР за наведену 

локацију. 

 

Члан 3. 

Средства за спровођење ове одлуке 

обезбеђују  се приоритетно из средстава од 

продаје непокретности на кп.бр.503/10 сада 

кп.бр.503/17 у износу потребном за обезбеђи-

вања адекватног  простора и опремање истог за 

даље обављање комуналних делатности за сва 

правна лица из чл.2.ове одлуке. 

 

Члан 4. 

Носилац активности на спровођењу ове 

одлуке је Општинска стамбена агенција 

општине Врњачка Бања  што обухвата 

прибављање и израду урбанистичке, технчке 

документације, одобрења, потребних радова и 

надзор над њиховим извођењем, и сл. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција да одмах по доношењу ове одлуке 

достави Председнику општине и Општинској 

управи општине Врњачка бања  укупан износ 

средстава потребних за реализацију ове одлуке 

као и динамику обезбеђења простора, 

измештања и пресељења како би се у што 

краћем року створили омогућило измештање и 

створили услови за увођење у посед купца. 

По овезбеђењу простора и опреме за 

измештање правних лица из чл.2.ове одлуке 

доставити Комисији за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини 

општине Врњачка Бања предлог простора за 

свако од наведених правних лица са изводом из 

техничке документације. 

Приликом измештања наведених 

правних лица евидентирати стање на свим 

инфраструктурним прикључцима (одобрење, 

број, потрошњу, стање обавеза) као података 

неопходнох  и за увођење у посед купца. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-1/19 од 11.4.2019.године                                                                     

 

ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                                        Бобан Ђуровић, с.р.      

_________________________________________                                                                                     

 
108.  

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/16- др.закон и 47/18), чл. 56. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст) и 

Уговора о сарадњи са Комесаријатом за 

избеглице и миграције РС бр.уговора 9-9/1400 од 

7.12.2018., заведен у општини Врњачка Бања 

бр.110-352/18 од 6.12.2018.године,  доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор корисника  
 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 

према Уговору о сарадњи са Комесаријатом за 

избеглице и миграције РС бр.уговора 9-9/1400 од 

7.12.2018., заведен у општини Врњачка Бања 

бр.110-352/18 од 6.12.2018.год. (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 

Комисије,  

2.  Саша Радисављевић, секретар СО, заменик, 

3.  Александар Миљаковић, повереник за 

избеглице и расељена лица члан; 

4.  Јасмина Трифуновић, Одсек за послове органа 

општине, заменик члана; 

5.  Ивана Петровић, Одсек за послове органа 

општине ,члан, 

6. Сузана Црноглавац, Одсек за локални 

економски развој и инвестиције, заменик члана; 

7.  Гордана Узуновић, Одсек буџет и финансије, 

члан; 

8.  Маријана Штрбановић, Општинска стамбена 

агенција,  заменик члана. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  

- поступак рада Комисије,  

- поступак објављивања јавног позива 

за избор Корисника, 

- документацију потребну за учешће 

на јавном позиву за избор 

Корисника,  

- услове и мерила за избор Корисника,  

- поступак израде и оглашавања 

предлога листе Корисника,  

- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом,  

- поступак израде и оглашавања 

коначне листе Корисника, 

- доношење одлуке о додели помоћи 

- ( у даљем тексту: Одлука) 

- друга питања од значаја за рад 

Комисије.   
 

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одсек за 

буџет и  финансије Општинске управе општине 

Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 

 Комисија  по обављеном задатку из члана 

2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 

достави Председнику Општине.  
 

Члан 5. 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се 

посебним решењем. 
 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број:  020-69/19   од   4.  априла 2019.године 

 

                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                      Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

109. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

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

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 
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11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19- 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. 400-1242/19 од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  240.000,00 динара у  корист  

следећих  апропријација  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.02. Установа Културни 

центар, функционалне класификације 820, 

програм 1201 Развој културе и информисања, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе, у корист 

апропријације економске класификације 423 

Услуге по уговору.  

За  наведене  износе  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1242/19 од 10.4.2019.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Културни центар“, број 400-1242/19  

од 8.4.2019.године за потребе покрића трошкова 

снимања једне епизоде серијала “Моја лепа 

Србија“. 

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 Културни центар. 

Обавезује се Установа Културни 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 Установа Културни центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1242/19 од 10.априла 2019.године 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

      Иван Џатић, с.р. 

________________________________________ 

 

110. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4..2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

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

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19- 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. 400-1141/19 од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  775.000,00 динара у  корист  
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следећих  апропријација  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.02. Установа Културни 

центар, функционалне класификације 820, 

програм 1201 Развој културе и информисања, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе и то износ од 

275.000,00 динара у корист апропријације 

економске класификације 423 Услуге по уговору 

и износ од 500.000,00 динара у корист 

апропријације 512 Машине и опрема.  

За  наведене  износе  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 423 Услуге по 

уговору и 512 Машине и опрема.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1141/19 од 10.4.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Културни центар“, број 400-1141/19  

од 1.4.2019.г. у износу од 775.000,00 динара и то 

500.000,00 динара за набавку озвучења за 

Павиљон у врњачком парку и 275.000,00 динара 

за потребе покрића трошкова зараде запосленог 

преко Омладинске задруге (за пет месеци). 

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 Културни центар. 

Обавезује се Установа Културни 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 Установа Културни центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1141/19 од 10.априла 2019.године 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

________________________________________ 

 

 

111. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

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

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19- 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.400-1247/19 од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  240.000,00 

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-

1247/19 од 10.4.2019.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1247/19 од 8.4.2019.г. за потребе покрића 
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трошкова промоције Врњачке Бање у емисији 

“Моја лепа Србија“. 

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: 400-1247/19 од 10.априла 2019.године                                                                                                                                                                                                                                     
 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

________________________________________ 

 

112. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

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

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19- 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.400-1246/19 од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  600.000,00 

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-

1246/19 од 10.4.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1246/19 од 8.4.2019.г. за потребе покрића 

трошкова емитовања промотивних прилога у 

емисији “Од злата јабука“. 

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: 400-1246/19 од 10.априла 2019.године 
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За ПРЕДСЕДНИК-а 

          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

________________________________________ 

 

113. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 и 

113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

6/18)  и Закључка Општинског већа бр.400-888/19 

од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  238.000,00 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, економска класификација 511, назив 

економске класификације Зграде и грађевински 

објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

888/19  од 10.4.2019.године, а поводом захтева 

МЗ Грачац, број 400-888/19 од 11.3.2019.године,  

за изградњу и уградњу дечијег игралишта ( 

тобоган, љуљашка, клацкалице) у насељу 

„Ракезићи“ 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. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-888/19 од 10. априла 2019.године 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 

 

114. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 и 

113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

6/18)  и Закључка Општинског већа бр.400-889/19 

од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 
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локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  498.000,00 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, економска класификација 511, назив 

економске класификације Зграде и грађевински 

објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

889/19  од 10.4.2019.године, а поводом захтева 

МЗ Грачац, број 400-889/19 од 11.3.2019.године,  

за изградњу и уградњу аутобуска стајалишта у 

реону „Томинац“. 

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. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-889/19 од 10. априла 2019.године 

              

                       ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 

 

115. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 и 

113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), 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.9-224/19 од 10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  540.000,00 динара у  корист 

апропријације  у разделу  2 директног корисника 

буџетских средстава – Председника општине и 

Општинско веће, функционалне класификације 

111, програм 2101 Политички систем локалне 

самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање извршних органа, у корист 

апропријације економске класификације 423, 

назив економске класификације Услуге по 

уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 423 Услуге по уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 9-224/19  

од 10.4.2019.год, а поводом захтева Председника 

општине Врњачка Бања, број 9-224/19  од 

8.4.2019.год. за сарадњу са дневним новинама 

„Ало“. 

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. 

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: 9-224/19 од 10. априла 2019.године 
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                       ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 

 

116. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

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

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-926/19 од 

10.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 

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 

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-

926/19 од 10.4.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

926/19 од 13.3.2019.г. за потребе учешћа УГ 

„Новоселац“ у емисији „Прело у нашем сокаку“. 

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: 400-926/19 од 10. априла 2019.године                                                         
                       

          ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 

 

117. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.4.2019.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

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

103/2015, 99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-1292/19 од 

10.4.2019.год,  доноси 
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 

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  200.000,00 

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-

1292/19 од 10.4.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1292/19 од 10.4.2019.г. за потребе учешћа у 

реализацији документарног филма и 

организацији свечане академије-50 година Радио 

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: 400-1292/19 од 10. априла 2019.године                                                         

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 

 

118. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 5.4.2019.год., на основу чл.46. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 и 

113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

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

1124/19 од 5.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  400.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.29. 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 
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нивоима власти. Одобрена средства ће се 

реализовати кроз Финансијски план ОШ 

„Попински борци“ Врњачка Бања за 2019. Год., 

аналитички преко конта 423 Услуге по уговору.  

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-

1124/19  од 5.4.2019.године, а поводом захтева 

ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-

1124/19  од 29.3.2019.год. за за организацију 

пројекта „Деца-Деци“. 

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. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 

за буџет и финансије и ОШ „Попински борци“ 

Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1124/19 од 5. априла 2019.године 

                   

                  ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 

 

119. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 8.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 и 

113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

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

1245/19 од 8.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  2.000.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.13 МЗ Руђинци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, економска класификација 511, назив 

економске класификације Зграде и грађевински 

објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1245/19  од 8.4.2019.год, а поводом захтева 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-1245/19  од 8.4.2019.год. за завршетак 

објекта Мофазе у Руђинцима. 

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. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 

за буџет и финансије и Месна заједница 

Руђинци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1245/19 од 8. априла 2019.године 

                   

  ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                     Бобан Ђуровић, с.р.         

________________________________________                                                 
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120. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 8.4.2019.године., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 

142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 99/2016 и 

113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

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

1164/19 од 8.4.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  510.000,00 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 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-

1164/19  од 8.4.2019.год, а поводом захтева 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-1164/19  од 3.4.2019.год. за чишћење 

растиња поред локалних путева на територији 

општине Врњачка Бања. 

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. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-1164/19 од 8. априла 2019.године 

 

                  ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                      Бобан Ђуровић, с.р.         

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

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 
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