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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

390. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.100.став 1 тач.2. 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, 31/19 и 

37/19), 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), на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 
 

О Д Л У К У 

 О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ   
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се Чекановић 

Драгици из Врњачка Бања, Копаонички венац 

бр.29 по тржишним условима, поступком 

непосредне погодбе из јавне својине општине 

део од 612м2 од кп.бр. 1559 укупне површине 

6073м2 у КО Врњачка Бања, ради исправке 

граница кп. бр. 1553 КО Врњачка Бања 

површине 2623м2 према скици исправке границе 

урађену од стране ГР Геопројект Митић Драган, 

геометар из августа 2019.године, а која парцела 

је у њеном власништву, у складу са чланом 68. 

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, 31/19 и 37/19) који део парцеле 

се налази ван регулационе линије путног 

земљишта у оквиру дворишта подносиоца 

захтева.  
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени од 2.000,00дин/м2 

постигнутој у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини, 

утврдила купопродајну  цену за парцелу која се 

отуђује у износу од 1.224.000,00 динара, начин и 

рокове плаћања који су прописани важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање. 

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 

купац Чекановић Драгици из Врњачка Бања као 

власник кп.бр. 1553 КО Врњачка Бања површине 

2623м2  у обавези је да са општином Врњачка 

Бања закључи уговор у року од 30 дана од дана 

доношења ове Одлуке,  у противном ова Одлука 

престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Разлози за отуђење из јавне својине 

непокретност из чл.1. ове Одлуке поступком 

непосредне погодбе садржани су у чињеници да  

су за отуђење предметног земљиште  испуњени  

услови из чл.68. Закона о планирању и изградњи 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а то су: да 

парцелa која се отуђује po важећим планом због 

облика парцеле не испуњава прописане услове 

за грађевинску парцелу, да је површина парцеле 

која се отуђује мања од површине парцеле којој 

се припаја и да је прибављена сагласност 

Општинског правобранилаштва ОП бр. 145/2018 

од 2.9.2019.године. 
 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке 
 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 87/19  од 25.11.2019.године 

                                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 

                            ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                                  Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

391. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 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, 19/19 , 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3359/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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  150.000,00 динара у  корист  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.05. Установа 

Туристичка организација, функционалне 

класификације 473, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424- 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

3359/19 од 22.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

3359/19 од 12.11.2019.г.на име промоције 

туристичких потенцијала Врњачке Бање до краја 

2019.године, путем Агенције „On Line“ из 

Краљева. 

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 које 

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: 400-3359/19 од 22.новембра  2019.године 

                                                                                                                                                                                                             

                                  ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

392. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), 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-

3369/19 од 22.11.2019.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“, бр. 41/18 , 3/19, 

11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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  350.000,00 

динара у  корист  апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава–

Општинске управе, глава 4.09 Месна заједница 

Грачац, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економска класификација 425, 

назив економске класификације –Текуће 

поправке и одржавање. 

За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425- Текуће 

поправке и одржавања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3369/19  од 22.11.2019.год, а поводом захтева МЗ 

Грачац, број 400-3369/19 од 13.11.2019.год. за 

потребе набавке дрвених и бетонских бандера 

које ће бити уграђене на територији МЗ Грачац. 

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 Грачац  да посебно 

евидентира промене по овом решењу и да у 

оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији  трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-3369/19 од 22. новембра  2019.године 

                                  ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

393. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), 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-

3356/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава  4.09 Месна заједница 

Грачац, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница ,економска класификација 426  

Материјал. 

За  наведени  износ  умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 426- Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3356/19  од 22.11.2019.год, а поводом захтева 
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индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-3356/19 од 12.11.2019.год. за 

потребе проширења програма за 2019.годину МЗ 

Грачац. 

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 Грачац да посебно 

евидентира промене по овом решењу и да у 

оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-3356/19 од 22. новембра  2019.године 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

394. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19, 25/19 

и 37/19), 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.400-3423/19 од 

22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, глава  4.09 Месна заједница Грачац, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница ,економска класификација 423  Услуге 

по уговору. 

За  наведени износ умањиће се планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423- Услуге по 

уговору. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3423/19  од 22.11.2019.год, а поводом захтева 

индиректног буџетског корисника МЗ Грачац, 

број 400-3423/19 од 15.11.2019.год. за потребе 

проширења програма који реализује Месна 

заједница Грачац. 

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 Грачац  да посебно 

евидентира промене по овом решењу и да у 

оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији  трошење јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 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: 400-3423/19 од 22. новембра  2019.г. 

                                                       
              ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
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395. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.године, 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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3547/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 100.000,00 динара 

у  корист апропријације у разделу 4 директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.08. МЗ Ново Село, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница и то: износ од 50.000,00 динара у 

корист економске класификације 423 Услуге по 

уговору  и износ од 50.000,00 динара у корист 

економске класификације 426 Материјал. 

За наведене  износе умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска резерва и 

увећати апропријација 423 Услуге по уговору  и 

апропријација 426 –Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:400-

3547/19 од 22.11.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Ново Село, број 400-3547/19 од 21.11.2019.г. на 

име проширења програма који реализује Месна 

заједница Ново Село. 

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 Ново Село. 

Обавезује се МЗ Ново Село 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 Ново Село. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3547/19 од 22. новембра 2019.године 

                                                           

                              ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

396. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3433/19 од 22.11.2019.године,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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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, 19/19, 25/19, 30/19 и 34/19) 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 180.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.18. Месна заједница Отроци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање Месних 

заједница, економске класификације 426 

Материјал. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 426 Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3433/19 од 22.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Отроци  број 400-3433/19 од 

18.11.2019.г.  за потребе проширења програма 

који ова Месна заједница реализује. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Отроци. 

Обавезује се Месна заједница Отроци 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 Месна заједница Отроци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3433/19 од 22. новембра  2019.год. 
 

    ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

397. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), 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-

3526/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 апропријације 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, економске класификације 426 

Материјал. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 426-материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3526/19  од 22.11.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Подунавци, број 400-3526/19 од 21.11.2019.год. 

на име проширења програма који МЗ Подунавци 

реализује. 
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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: 400-3526/19 од 22. новембра 2019.године 
  

            ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

398. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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,  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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3432/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 50.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.16. Месна заједница Рсавци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање Месних 

заједница, економске класификације 423 Услуге 

по уговору. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3432/19 од 22.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Рсавци  број 400-3432/19 од 

18.11.2019.г.  за потребе проширења програма 

који ова Месна заједница реализује. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Рсавци. 

Обавезује се Месна заједница Рсавци 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 Месна заједница Рсавци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3432/19 од 22. новембра  2019.године 

 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
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399. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19 , 

25/19, 30/19 и 37/19), 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-

3495/19 од 22.11.2019.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, 25/19, 30/19 и 37/19) 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  130.000,00 динара  и то у  

корист  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 и то: износ од 50.000,00динара у 

корист економске класификације 423 Услуге по 

уговору, износ од 50.000,00 динара у корист 

економске класификације 425 Текуће поправке и 

одржавање и износ од 30.000,00 динара у корист 

економске класификације 426 Материјал. 

За  наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције, 423 Услуге по 

уговору, 425 Текуће поправке и одржавање и 426 

Материјал. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3495/19 од 22.11.2019.год, а поводом захтева 

Месне заједнице Руђинци, број 400-3495/19 од 

20.11.2019.год. године, на име проширења 

програма који Месна заједница реализује. 

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: 400-3495/19 од 22. новембра 2019.године 

 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

400. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 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, 19/19, 25/19 , 30/19 и 37/19), 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.400-3533/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 34/19) у оквиру 
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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 50.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.17. Месна заједница 

Станишинци, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

Месних заједница, економске класификације 423 

Услуге по уговору. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3533/19 од 22.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Станишинци број 400-3533/19 

од 21.11.2019.г. за потребе проширења програма 

који ова Месна заједница реализује. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Станишинци. 

Обавезује се Месна заједница 

Станишинци 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 Месна заједница Станишинци. 

5. Ово  Решење објавити у „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3533/19 од 22. новембра  2019.године 

 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

 

401. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3486/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.15. Месна заједница Штулац, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање Месних 

заједница: и то износ од 50.000,00 динара у 

корист економске класификације 423 Услуге по 

уговору и износ од 50.000,00динара у корист 

економске класификације 426 Материјал. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 423- Услуге по 

уговору и 426-Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3486/19 од 22.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 
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Месне заједнице Штулац  број 400-3486/19 од 

19.11.2019.г.  за потребе проширења програма 

који ова Месна заједница реализује. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Штулац. 

Обавезује се Месна заједница Штулац 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 Месна заједница Штулац. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3486/19 од 22. новембра  2019.године 

 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

402. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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,  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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3550/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.15. Месна заједница Штулац, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање масних 

заједница, економска класификација 425 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-

3550/19 од 22.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Штулац  број 400-3550/19 од 

22.11.2019.г.  за потребе проширења програма 

који ова Месна заједница реализује. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Штулац. 

Обавезује се Месна заједница Штулац 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 Месна заједница Штулац. 

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3550/19 од 22. новембра  2019.године 
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    ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

403. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној  телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19, 

25/19, 30/19 и 37/19), 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. 400-3458/19 од 

22.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 110.000,00 динара 

у корист 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 50.000,00 динара у 

корист економске класификације 423 Услуге по 

уговору и износ од 60.000,00 динара у корист 

економске класификације 426. Материјал. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати економске класификације 423 Услуге по 

уговору и 426-Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

3458/19 од 22.11.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Вранеши, број 400-3458/19 од 18.11.2019.г. на 

име проширења програма који реализује Месна 

заједница Вранеши. 

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: 400-3458/19 од 22. новембра 2019.године 

                                                              

        ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

404. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.11.2019.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, 19/19, 25/19 

и 37/19), 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. 400-3489/19 од 22.11.2019.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, 19/19, 25/19 и 37/19) 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 100.000,00 динара у корист  

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  423 назив 

економске класификације –Услуге по уговору. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 423 Услуге по уговору. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3489/19 од 22.11.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Врњачка Бања, број 400-3489/19 од 19.11.2019.г. 

на име проширења програма који реализује 

Месна заједница 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: 400-3489/19 од 22. новембра  2019.године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

405. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.11.2019.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, 19/19, 25/19 

и 37/19), 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. 400-3589/19 од 27.11.2019.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, 19/19, 25/19 и 37/19) 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  износуод 300.000,00 динара у корист 

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 
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увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 

објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3589/19 од 27.11.2019.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Врњачка Бања, број 400-3589/19 од 26.11.2019.г. 

на име реализације планираних грађевинских 

пројеката 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: 400-3589/19 од 27. новембра  2019.године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

406. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.11.2019.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, 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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3561/19 од 25.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 50.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.11. Месна заједница Вукушица, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање масних 

заједница, економска класификација 426, назив 

економске класификације- Материјал. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 426- Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3561/19 од 25.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Вукушица број 400-3561/19 од 

25.11.2019.г. на име проширења програма. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Вукушица. 

Обавезује се Месна заједница Вукушица 

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 Месна заједница Вукушица. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3561/19 од 25. новембра  2019.године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

407. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.11.2019.гоине., 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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19), 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.400-3545/19 од 25.11.2019.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, 19/19, 25/19, 30/19 и 37/19) 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 252.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.09. Месна заједница Грачац, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање масних 

заједница, економска класификација 482, назив 

економске класификације- Порези, обавезне 

таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 482- Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3545/19 од 25.11.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Месне заједнице Грачац број 400-3545/19 од 

21.11.2019.г. на име измирења доспелих обавеза 

према пореској управи. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Месне заједнице Грачац. 

Обавезује се Месна заједница Грачац да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији 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 Месна заједница Грачац. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3545/19 од 25. новембра  2019.године 

 

                                    ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

408. 

  Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.11.2019.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, 19/19, 25/19 

и 37/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

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

члана 33. Пословника Општинског већа општине 
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Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

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

већа бр. 110-389/19 од 27.11.2019.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, 19/19, 25/19 и 37/19) 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 235.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.01.01. Општинска управа, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0001 Опште услуге локалне 

самоуправе, економске класификације  512 назив 

економске класификације –Машине и опрема. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 512 Машине и опрема. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 110-

389/19 од 27.11.2019.год, а поводом захтева 

Председника општине Врњачка Бања, број 110-

389/19 од 27.11.2019.г. на име учешћа у 

реализацији Пројекта „ФТ1П“. 

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 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 110-389/19 од 27. новембра  2019.године 

                                                                                 

                                     ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                   Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

409. 

Општинско веће општине ВрњачкаБања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.11.2019. 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), члана 61. став 13. и став 14. Закона о 

буџетском систему („Службени 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. закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 38. став 12. 

Одлуке о буџету општине ВрњачкаБања за 2019. 

годину  („Службени лист Општине Врњачка 

Бања“, 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 25/19, 30/19 и 

37/19), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19) и 

члана 33. Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18), донело је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се пренос дела 

планираних средстава са апропријације утврђене 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2019.г. из члана 53, која се налази у разделу 4, 

глава 4.04., функционална класификација 911 

Предшколско образовање, програмска 

класификација – програм 2001 Предшколско  

васпитање и образовање, програмска активност 

0001 Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања, 

економска класификација 511 Зграде и 

грађевински објекти, у износу од 8.501.000 

динара у текућу буџетску резерву. 

 

Члан 2. 

Ова одлука се доноси на основу 

Информације број 400-3552/19 од 22.11.2019.г., 

коју је Предшколска установа „Радост“ упутила 

Општинској управи општине Врњачка Бања о  

промени околности које се односе на планирани 

износ апропријације са које се преносе средства 

у текућу буџетску резерву из претходног члана 

ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Општинско веће констатује да измењене 

околности које се наводе у Обавештењу из члана 

2 ове одлуке не угрожавају утврђене приоритете 

унутар буџета за 2019.г. 
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Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном 

објављивања. 

Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-3552/19од  27. новембра 2019.године 

 

                                      ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                    Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

 410.                                                                                                                                                             

 

Начелник општинске управе општине 

Врњачка Бања, на основу члана 6. ст. 5 до 7. и 

члана 7а Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013, 68/14),) 

члана 2.,3. и 5. Одлуке о одређивању зона и 

најопремљеније зоне на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, број 12/19) и члана 70. тачка 5., члана 72. 

и 73.  Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, број 23/16), члана 22. 

став 1. тачка 8. Одлуке o организацији 

Општинске управе Општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист Општине Врњачка Бања“, број 27/16 и 

23/17) и члана 141. Закона о општем управном 

поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16), доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

 

Овим решењем утврђују се просечне 

цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2020. годину на територији општине Врњачка 

Бања. 

 

 На територији општине Врњачка Бања 

одређено је тринаест (13) зона за утврђивање 

пореза на имовину, у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима општине Врњачка Бања, 

односно са радним зонама и другим садржајима у 

насељу, и то:  

1. Зона Врњачка Бања 1 

2. Зона Врњачка Бања 2 

3. Зона Гоч 

4. Зона Станишинци 

5. Зона Руђинци 

6. Зона Липоваа 

7. Зона Штулац 

8. Зона Врњци 

9. Зона Ново Село 

10. Зона Рсавци 

11. Зона Грачац и Отроци 

12. Зона Подунавци 

13. Зона Вранеши и Вукушица 

 

Зона Врњачка Бања 1 је  утврђена за 

најопремљенију зону. 

 

 Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2020. годину на територији  општине Врњачка 

Бања по зонама износе: 

 

 

Зона Грађевин. 

земљиште 

шумско 

земљиште 

Пољопр. 

земљиште 

станови куће за 

становање 

пословни 

простор 

гараже 

Врњачка 

Бања 1 

3.175,05 1.708,94 4.166,63 100.398,80 68.425,17 85.664,42 30.390,70 

Врњачка 

Бања 2 

1.276,60 712,00 210.80 93,427.47 46,213.20 49,263.00 28,000.00 
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Гоч 636.50 712.00 96.90 11,151.00 23,741.00 12,670.00 14,000.00 

Станишинци 636.50 712.00 96.90 11,151.00 23,741.00 12,670.00 14,000.00 

Руђинци 1,191.30 712.00 210.80 11,151.00 24,740.50 12,670.00 14,000.00 

Липова 1,191.68 712.00 210.80 11,151.00 24,318.00 12,670.00 14,000.00 

Штулац 1,191.30 712.00 109.51 11,151.00 23,887.80 12,670.00 14,000.00 

Врњци 1,106.70 712.00 73.50 11,151.00 29,124.10 12,670.00 14,000.00 

Ново Село 871.60 712.00 210.80 11,151.00 23,741.80 12,670.00 14,000.00 

Рсавци 1,191.68 712.00 210.80 11,151.00 24,029.50 12,670.00 14,000.00 

Грачац и 

Отроци 

 

636.50 

 

712.00 

 

68.20 

 

11,151.00 

 

23,741.00 

 

12,670.00 

 

14,000.00 

Подунавци 636.50 712.00 93.10 11,151.00 23,741.00 12,670.00 14,000.00 

Вранеши и 

Вукушица 

 

636.50 

 

712.00 

 

47.40 

  

11,151.00 

 

23,741.00 

 

12,670.00 

 

14,000.00 

 
 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији  

општине Врњачка Бања у првој зони као најопремљенијој зони у текућој години (2019) износе: 

 

1 грађевинско земљиште 2.950,79 

2 шумско земљиште 1.708,94 

3 пољопривредно земљиште   4.166,63 

4 станови 98.292,22 

5 кућа за становање 63.587,67 

6 пословне зграде и други  (надземни и подземни)  

грађевински објекати који служе за обављање делатности                             

 

83.732,00 

7 гаража и гаражно место 30.225,19 

 
 Неизграђено грађевинско земљиште, односно део грађевинског земљишта које се  

искључиво користи за пољопривредну производњу, за потребе утврђивања пореза на имовину за  

2020.годину, сматра се пољопривредним земљиштем. 

 Ово решење објавити на интернет страни општине Врњачка Бања. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања'', а примењује се од 01. јануара 2020. године.  

 

 
                      НАЧЕЛНИК 

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                          Славиша Пауновић, дипл.правник, с.р. 

 

Број: 436-75/19 

У Врњачкој Бањи, дана 28.11.2019.године 
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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 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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