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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
187. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.100.став 1 тач.3.Закона о планирању и 
изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-
испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-
Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-
Одлука УС, 132/2014,145/2014,83/18 и 31/19), чл. 
36. и 48. 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 и 19/17) и чл.55.  
Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр.12/19), доноси  
 

О Д Л У К У 
о продужавању важења Одлуке о отуђењу из  

јавне својине општине дела од 749/921 од кп.бр. 
3640/4   у  КО Врњачка Бања  

Члан 1. 
Овом Одлуком се регулише да остаје на 

снази Одлука Председника општине Врњачка 
Бања о отуђењу Радојковић Звездану из  Новог 
Београда, ул.Гандијева бр.7/35 из  јавне својине 
општине дела од 749/921 од кп.бр. 3640/4   у  КО 
Врњачка Бања чија укупна површина је 921м2 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.22/19) 
непосредном погодбом, по тржишним условима  
ради легализације  објеката на кп.бр.3640/4  у  
КО Врњачка Бања и да се  уговор о отуђењу 
између општине и Радојковић Звездана из  
Новог Београда закључује у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке, у противном 
ова Одлука престаје да важи.  
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''.  
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-39/19  од 27.6.2019.године 
 

                         ПРЕДСЕДНИК 
                    ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                           Бобан Ђуровић, с.р. 
__________________________________________ 

 
188. 

Председник општине Врњачка Бања  на 
основу чл.29.ст.2.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.16б Одлуке o 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. 55.  Статута, 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 12/19), по разматрању 
Динамике бр.350-206/19 од 26.6.2019.године 
Општинске стамбене агенције о  обезбеђењу и 
опремању простора, измештању и пресељењу 
корисника објеката на кп.503/17 КО Врњачка 
Бања који су отуђени одлуком Скупштине 
општине Врњачка Бања  (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр.20/19) на предлог Комисије 
за спровођење поступка располагања 
непокретностима у јавној својини, доноси 

 
О Д Л У К У 

 О ПРИБАВЉАЊУ  У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ОПШТИНЕ ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА НА 

ЛОКАЦИЈИ „СТРУГАРА“ У НОВОМ СЕЛУ, 
НА КП. БР.3239/12 КО НОВО СЕЛО РАДИ 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОСТОРА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ 
КОРИСНИКА ОБЈЕКАТА НА КП.503/17 КО 
ВРЊАЧКА БАЊА-  ЈАВНИХ  ПРЕДУЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНОВАЧ ОПШТИНА КОЈА 
ОБАВЉАЈУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД 

ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком општина Врњачка Бања у 

складу са Динамике бр.350-206/19 Општинске 
стамбене агенције о  обезбеђењу и опремању 
простора, измештању и пресељењу корисника 
објеката на кп.503/17 КО Врњачка Бања који су 
отуђени одлуком Скупштине општине Врњачка 
Бања  (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.20/19) приступа прибављању у јавну својину 
општине Врњачка Бања изградњом објеката на 
локацији „Стругара“ у Новом Селу, на кп. 
бр.3239/12 КО Ново Село ради обезбеђења 
простора за пресељење корисника објеката на 

 БАЊА 
ГОДИНА XV – БРОЈ  23– ВРЊАЧКА БАЊА –    2.7.2019. ГОДИНЕ 



 Страна 2     -   Број  23.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     2.7.2019. године 
  

 
 

кп.503/17 КО Врњачка Бања -  јавних  предузећа 
чији је основач општина која обављају 
комуналне делатности од општег интереса и то: 
ЈП „Шуме Гоч“, ЈП „Бањско зеленило“ и ЈП 
„Белимарковац“ са роком за завршетак радова и 
пресељење  од три месеца а најасније до 
1.11.2019.год. 
 

Члан 2. 
Носилац свих активности на спровођењу 

ове одлуке је Општинска стамбена агенција 
општине Врњачка Бања  што обухвата 
прибављање и израду технчке документације, 
одобрења за изградњу и употребу, потребних 
радова и надзор над њиховим извођењем и сл. 

Приликом пресељења наведених правних 
лица из чл.1.ове одлуке Општинска стамбена 
агенција је у обавези да  евидентира стање на 
свим инфраструктурним прикључцима 
(одобрење, број, потрошњу, стање обавеза)  и 
документацију о томе достави Општинском 
правобранилаштву  за потребе увођења у посед  
купца на продатим објектима на кп.503/17 КО 
Врњачка Бања. 

     По окончаној изградњи и прибављању 
одобрења за употребу Општинска стамбена 
агенција у складу са техничком документацијом 
за изграђене објекте доставља Комисији предлог 
расподеле простора наведеним правним лицима 
из чл.1.ове одлуке са изводом из техничке 
документације ради доношења одлуке од стране 
надлежног органа. 

 
Члан 3. 

Средства за спровођење ове одлуке 
обезбеђују  се приоритетно из средстава од 
продаје непокретности на кп.бр.503/17 у износу 
потребном за обезбеђивања адекватног  
простора и опремање истог за даље обављање 
комуналних делатности за сва правна лица из 
чл.1.ове одлуке. 
 

Члан 4. 
  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у ''Сл. листу општине Врњачка 
Бања''.  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 350-206/19  од  2.7.2019.године 

                                                                                                                
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                     Бобан Ђуровић, с.р. 
_________________________________________ 
189. 

На основу члана 55. Статута Општине 
Врњачка Бања („Службени лист Општине 
Врњачка Бања“  број 12/19)  и Одлуке о усвајању 

Локалног антикорупцијског плана Општине 
Врњачка Бања  за период 2019-2022.год. бр.020-
99/19 од 5.6.2019.год. председник Општине 
Врњачка Бања, доноси 
 
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 

2019-2022.ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за избор чланова 

Тела за праћење примене Локалног 
антикорупцијског плана Општине Врњачка Бања 
(У даљем тексту Комисија) у следећем саставу: 

1. Милан Плањанин, одборник и 
председник Одбора за борбу против 
корупције 

2. Бранко Џамић, члан општинског већа 
3. Саша Радисављевић, секретар 

Скупштине општине 
4. Милена Стојковић, представник 

цивилног сектора 
5. Данка Продановић, представник 

цивилног сектора 
За секретара Комисије именује се 

Јасмина Трифуновић, руководилац Одсека за 
послове органа општине и координатор Пројекта 
за одговорну власт УСАИД-а. 

 
Члан 2. 

Комисија усваја пословник о раду, 
дефинише услове, критеријуме и мерила за 
избор чланова тела за праћење примене ЛАП -а, 
објављује јавни позив за достављање пријава за 
чланове тела за праћење ЛАП-а, односно 
расписује и спроводи јавни конкурс за избор 
чланова тела, прима и разматра пристигле 
пријаве, оцењује формалну испуњеност услова, 
спроводи процедуру усменог и/или писменог 
тестирања кандидата у циљу формирања ранг 
листе на основу усвојених критеријума, и 
обављује листу пристиглих пријава и записнике 
о свом раду на интернет страни општине 
Врњачка Бања.  

Члан 3. 
Чланови Комисије дају писане изјаве о 

непостојању приватног интереса у вези са 
учесницима конкурса или се изузимају из рада 
Комисије уколико такав интерес постоји. 

 
Члан 4. 

Након спроведеног конкурса, Комисија 
доставља Скупштини Општине Врњачка Бања 
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листу кандидата са избор чланова тела, са 
образложењем.  

 
Члан 5. 

Рокови за поступање Комисије одређени 
су Локалним антикорупцијским планом. 

 
Члан 6. 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 7. 
Решење објавити у Службеном листу 

Општине Врњачка Бања. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-108/19 од13.6.2019.год. 
 

                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                     Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________          
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
190. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 25.06.2019.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, 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 , 11/19 и 19/19), 
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.400-1935/19 од 25.06.2019.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 , 3/19, 
11/19 и 19/19) 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  900.000,00 динара у  корист  
следећих   апропријација: у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.14 МЗ 
Подунавци, функционалне класификације 130, 
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0002 Функционисање 
месних заједница и то износ од 500.000,00 у 
корист економске класификације 511, назив 
економске класификације Зграде и грађевински 
објекти, износ од 250.000,00 динара у корист 
апропријације  економске класификације 421 
назив економске класификације - Стални 
трошкови и износ од 150.000,00 динара у корист 
економске класификације 426 назив економске 
класификације – Материјал. 
За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планиране позиције 511-Зграде и 
грађевински објекти, 421-стални трошкови и 
426-материјал. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1935/19  од 25.06.2019.год, а поводом захтева МЗ 
Подунавци, број 400-1935/19 од 21.06.2019.год. 
за потребе измирења текућих обавеза месне 
заједнице Подунавци. 
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 МЗ Подунавци 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 Одсек 
за буџет и финансије и Месна заједница 
Подунавци. 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1935/19 од 25. јуна 2019.г. 
 
            ПРЕДСЕДНИК 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Бобан Ђуровић, с.р.    
________________________________________                                                      
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191. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној дана 
27.06.2019.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 , 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18 , 3/19 11/19 и 19/19), 
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. 400-1939/19 од 27.06.2019.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, 
11/19 и 19/19) 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  500.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.10 МЗ Вранеши , 
функционалне класификације 130, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница, и то износ од 400.000,00 динара у 
корист  апропријације економске класификације 
425 назив економске класификације –Текуће 
поправке и одржавање и износ од 100.000,00 
динара у корист апропријације економске 
класификације 426. –назив економске 
класификације -Материјал 
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријације економске класификације 
425 назив економске класификације –Текуће 
поправке и одржавање и 426-Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1939/19  од 27.06.2019.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Вранеши , број 400-1939/19 од 21.06.2019.г.. на 
име  спровођења активности у Месној заједници. 
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 Вранеши . 

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1939/19 од 27. јуна 2019.године 
                                                              
                За ПРЕДСЕДНИК-а 
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________ 
 
192. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 2.7.2019.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 , 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18 , 3/19 11/19 и 
19/19), 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. 400-2035/19 од 02.07.2019.године,  
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 , 3/19, 
11/19 и 19/19) 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  150.000,00 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 назив 
економске класификације –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-
2035/19  од 02.07.2019.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњачка Бања, број 400-2035/19 од 01.07.2019.г. 
за  финансирање извођења припремних радова 
на постављању бетонских бандера(ископ и 
набавка бетона), а ради постављања нове 
електро линије на територији Месне заједнице 
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 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: 400-2035/19 од 2. јула 2019.године 
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Бобан Ђуровић, с.р.    
________________________________________                                                      
 
192. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној дана 
27.06.2019.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 , 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18 , 3/19 11/19 и 19/19), 
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. 400-1893/19 од 27.06.2019.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, 
11/19 и 19/19) 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  50.000,00 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 
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Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0002 Функционисање месних 
заједница, економске класификације 421 назив 
економске класификације –Стални трошкови.   
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 421. Стални трошкови. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
1893/19  од 27.06.2019.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Врњачка Бања, број 400-1893/19 од 17.06.2019.г. 
на име покрића расхода за комуналне услуге, 
рачуна за телефон и плаћање рачуна за гас за 
спортску салу  у Пискавцу. 
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: 400-1893/19 од 27. јуна 2019.године 
 
                       За ПРЕДСЕДНИК-а 
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________ 
 
193. 
 Општинско веће општине Врњачка Бања на 
ванредној седници одржаној телефонским путем 
дана 1.7.2019.год., на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 
19/19), 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. 110-179/19 од 1.7.2019.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, 
3/19,11/19 и 19/19) 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  200.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, функционалне класификације 130, 
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,  
Програмска активност 0602-0001  
Функционисање локалне самоуправе, 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: 110-
179/19  од 1.7.2019.год, а поводом захтева 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинског правобранилаштва, број 110-179/19  
од 1.7.2019.г. у циљу реализације Споразума о 
мирном решењу спора бр.110-179/19 од 
10.6.2019.год. закљученог између Општинског 
правобранилаштва општине Врњачка Бања и 
извођача радова „Ватимекс“ доо 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 Општинског правобранилаштва. 

Обавезује се Општинско правобра-
нилаштво да посебно евидентира промене по 
овом решењу и да у оквиру извештавања о 
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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: 110-179/19 од 1. јула 2019.године 
 
                       За ПРЕДСЕДНИК-а 
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________ 
194. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 25.06.2019.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 , 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19), 
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. 110-179/19 од 25.6.2019.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, 
3/19,11/19 и 19/19) 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  500.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, функционалне класификације 130, 
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,  
Програмска активност 0602-0001  Функцио-
нисање локалне самоуправе, економске класи-
фикације 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: 110-
179/19  од 25.6.2019.год, а поводом захтева 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинског правобранилаштва, број 110-179/19  
од 25.6.2019.г. у циљу реализације Споразума о 
мирном решењу спора бр.110-179/19 од 
10.6.2019.год. закљученог између Општинског 
правобранилаштва општине Врњачка Бања и 
извођача радова „Ватимекс“ доо 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 Општинског правобранилаштва. 

Обавезује се Општинско правобран-
илаштво 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: 110-179/19 од 25. јуна 2019.године 

                                                           
                  ПРЕДСЕДНИК 
             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            Бобан Ђуровић, с.р.    
________________________________________                                                      
 
195. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 1.7.2019.год., на основу чл.46. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
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закон и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 
19/19), 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.400-1972/19 од 1.7.2019.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, 
11/19 и 19/19) 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  1.600.000,00 динара у  корист  
следеће  апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.06. Установа Спортски 
центар, функционалне класификације 810 
Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој 
спорта и омладине, програмска активност 0004 
Функционисање локалних спортских установа, 
економска класификација 512, назив економске 
класификације 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-
1972/19 од 1.7.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Спортски центар, број 400-1972/19 од 
26.6.2019.г. за потребе набавке машина и опреме 
за фудбалске терене 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 Установе Спортски центар. 

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

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1972/19 од 1. јула 2019.године 
                       
   За ПРЕДСЕДНИК-а 
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________ 
 
196. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 1.7.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19, 11/19 и 19/19), 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-
1925/19 од 1.7.2019.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, 
11/19 и 19/19) у оквиру раздела 4 директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 
функционална  класификација  160,  програм 
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0602 Опште услуге јавне управе, програмска 
активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  150.000,00 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 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-
1925/19 од 1.7.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1925/19 од  21.6.2019.г. за проширење програма 
које ова Установа реализује у 2019.години. 
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: 400-1925/19 од 1. јула 2019.године 
 
   За ПРЕДСЕДНИК-а 
           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
       Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________ 
 

197. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 2.7.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
закон и 47/18), Закона о буџетском систему 
("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 
испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19, 11/19 и 19/19), 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-
1988/19 од 2.7.2019.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, 
11/19 и 19/19) 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  500.000,00 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 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-
1988/19 од 2.7.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1988/19 од  27.6.2019.г. за потребе учешћа у 
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организацији концерта групе Валентино у 
оквиру XV Међународног врњачког карневала. 
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: 400-1988/19 од 2. јула 2019.године 
 
            ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                    Бобан Ђуровић, с.р.    
________________________________________                                                       
 
198. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 25.06.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19 и 1919), 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-
1965/19 од 25.06.2019.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 ,  
11/19 и 19/19) 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  70.000,00 динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације- Специјализоване услуге.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планирана позиција 424- 
Специјализоване услуге.  
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу  Закључка Општинског већа бр:400-
1965/19 од 25.06.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1965/19 од 25.06.2019.г. динара за потребе  
финансијске подршке Удружењу „М.Н.С. Моји 
анђели“, а за  учешће на плесним  такмичењима 
током 2019.године , 
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана 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“.   
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1965/19 од 25.јуна 2019.године 
 
    ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                    Бобан Ђуровић, с.р.    
________________________________________                                                       
 
199. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 25.06.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
и 47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 
гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 
103/2015, 99/2016 ,  113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19 , 11/19 и 19/19), 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-
1964/19 од 25.06.2019.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 ,  
11/19 и 19/19) 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  100.000,00 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-
1964/19 од 25.06.2019.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1964/19 од 25.06.2019.г. за потребе  финансијске 
подршке манифестације „Опусти се и спусти се 
2019“ Спортског удружења- Организација 
спортских риболоваца „Моравац“ које ће бити 
одржано  дана 14.07.2019.године.  
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана 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: 400-1964/19 од 25.јуна  2019.године 
 
    ПРЕДСЕДНИК 
                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                    Бобан Ђуровић, с.р.    
_________________________________________ 
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