
 Страна 1     -   Број  1.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     17.1.2020. године 

  

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

1. 

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 из јавне 

својине општине по тржишним условима 

поступком непосредне погодбе Привредном 

друштву Тргомен некретнине, доо, Краљево, 

Ратина бр. 326г део од 902м2 од кп.бр. 527/1 

укупне површине 1001м2м2 у КО Врњачка Бања 

која је у листу непокретности 7305 за КО 

Врњачка Бања уписана као јавна својина 

општине ради исправке границе кп. бр. 533/2 

површине 5184м2 КО Врњачка Бања према 

скици исправке границе урађеној од стране ГР 

Гео-пројект Живота Младеновић, геометар, која 

парцела је уписана у листу непокретности 8013 

за КО Врњачка Бања као приватна својина 

реални део Привредног друштва Тргомен 

некретнине, доо, Краљево на 105/5253 и државна 

својина реални део 5148/5253 чији су корисници 

у реалном делу на 842/5253 Јанковић Михајло, 

на 3497/5253 Јанковић Милан и на 809/5253 

Јанковић Миодраг и који су дали сагласност 

оверену код јавног бележника Олге Крстић 

УОП-II:2453-2019 од 4.6.2019.године да ово 

привредно друштво  може да откупи од општине 

наведени део кп.бр. 527/1 КО Врњачка Бања 

ради исправке границе  кп. бр. 533/2 јер они 

нису заинтересовани за куповину истог. 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени од 5.000,00дин/м2 

постигнутој у поступку непосредне погодбе који 

је спровела Комисија за спровођење поступка 

располагања непокретностима у јавној својини  

и која за површину од 902м2у износи 

4.510.000,00 динара, начин и рокове плаћања 

који су прописани важећом општинском 

одлуком која уређује ово питање 

О отуђењу непокретности из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка 

Бања, купац Привредно друштво Тргомен 

некретнине, доо, Краљево, Ратина бр. 326г као 

власник реалног дела од 105/5253 од кп. бр. 

533/2 површине 5184м2 КО Врњачка Бања и по 

сагласности сукорисника преосталог реалног 

дела 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. Закон 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 је 

површина парцеле која се отуђује мања од 

минимума који је важећим планом прописан за 

површину грађевинске парцеле у том потесу, да 

је површина парцеле која се отуђује мања од 

површине парцеле којој се припаја и да је 

прибављена сагласност Општинског 

правобранилаштва ОП бр. 196/2018 од 

17.9.2019.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 
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  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 90/19  од 16.1.2020.године 

                                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 

                      ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                    Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

2. 
Председник општине Врњачка Бања  на 

основу чл.11. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл.гласник РС“, 

бр.113/2017 и 50/2018), чл.146. Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 

и 95/2018-аутентично тумачење), чл.5. и 31. 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији оппштине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.2/18-

пречишћен текст,10/18 и 31/19),  Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020. годину ( 

„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.41/19) и 

чл.55. ст.1. тач.6. Статута општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ 

бр.12/19),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К      

о утврђивању висине финансијске подршке  

породици са децом за 2020.годину 
 

Члан 1. 

Чланом 31. Одлуке о финансијској 

подршци породици са децом на територији 

општине Врњачка Бања предвиђено је да ће се 

затеченим корисницима по правоснажним 

решењима вршити исплата до истека рока 

утврђеног решењем. 
 

Члан 2. 

             Овим закључком сагласно чл.5. Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања, утврђује се 

висина финансијске подршке породици 

породиље за четврто и свако следеће 

живорођено дете за период од 01.01.2020.год. до 

31.12.2020.год. у износу од 15.000,00 динара 

месечно. 
 

Члан 3. 

Финансијка подршка у износу од 

15.000,00 динара месечно у периоду из чл.2. овог 

закључка од 01.01.2020.-31.12.2020.године,  

исплаћује се породици за четврто и свако 

следеће живорођено дете са датумом рођења од 

08.03.2009.год. до навршених 15 година живота 

детета, и односи се на кориснике затечене у 

праву по правоснажним решењима на дан 

ступања Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.2/15-преч.текст). 

             Финансијска средства обезбеђују се у 

буџету општине Врњачка Бања за 2020.годину, 

број позиције 100; функционална класификација  

040; економска класификација 472 Накнада за 

социјалну заштиту из буџета. 
 

   Члан 4. 

              Организациона јединица Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове дечије и социјалне заштите утврдиће 

решењем у сваком појединачном случају 

испуњеност услова за остваривање права из 

члана 3. овог закључка. 

  Исплату новчаног износа по донетом 

правоснажном решењу из права на финансијску 

помоћ породици са децом на територији 

општине Врњачка Бања вршиће организациона 

јединица Општинске управе општине Врњачка 

Бања надлежна за послове финансија.   
 

Члан 5. 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а примењиваће се од 

01.01.2020.године до 31.12.2020.године. 

              Овај закључак објављује се у „Сл.листу 

општине Врњачка Бања.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 553-22/20 дана 10.01.2020.године 

                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                           Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

3. 

Председник општине Врњачка Бања  на 

основу чл.11. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл.гласник РС“, 

бр.113/2017 и 50/2018), чл.146. Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 

и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 5. Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији оппштине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.2/18-пречишћен 

текст,10/18 и 31/19),  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2020. годину (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.41/19) и чл.55. ст.1. 

тач.6. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
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општине Врњачка Бања“ бр.12/19-пречишћен 

текст),  донео је 
 

З А К Љ У ЧА К 

     о утврђивању висине новчаног износа  

за исплату по основу права на једнократну 

новчану помоћ за рођење детета у 2020. години 
 

Члан 1. 

Овим закључком сагласно чл.5. Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања за 2020.-у 

годину утврђује се новчани износ од 25.000,00 

динара, по основу права на једнократну новчану 

помоћ за рођење детета, на начин и по поступку 

који је ближе прописан наведеном Одлуком. 
            

Члан 2. 

Право на једнократну новчану помоћ у 

назначеном периоду и у назначеном износу од 

25.000,00 динара     остварује мајка живорођеног 

детета под условом да један од родитеља има 

пребивалиште најмање задње три година без 

прекида на територији општине Врњачка Бања, 

у непрекидном трајању рачунајући до дана 

рођења детета или да испуњава алтернативни 

услов да један од родитеља има пребивалиште 

на територији општине Врњачка Бања у укупном 

трајању од 15 година са прекидима до дана 

рођења детета, при чему наведени родитељ мора 

да има пребивалиште на територији општине 

Врњачка Бања у моменту подношења захтева. 

             Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2020. годину број позиције 100; функционална 

класификација 040; економска класификација 

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета.  
 

Члан 3. 

 Организациона јединица Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове дечије и социјалне заштите утврдиће 

решењем у сваком појединачном случају 

испуњеност услова  за остваривање права из 

члана 2. овог закључка. 

  Исплату новчаног износа по донетом 

правоснажном решењу из права на једнократну 

новчану помоћ за рођење детета вршиће 

организациона јединица Општинске управе 

општине Врњачка Бања надлежна за послове 

финансија. 

              

Члан 4. 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а примењиваће се од 

01.01.2020.године до 31.12.2020.год. у складу са 

финансијским могућностима буџета општине 

Врњачка Бања за 2020. годину. 

 Овај закључак објављује се у „Сл.листу 

општине Врњачка Бања.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 553-21/20 дана 10.01.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                           Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

4. 

Председник општине Врњачка Бања  на 

основу чл.11. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл.гласник РС“, 

бр.113/2017 и 50/2018), чл.146. Закона о општем 

управном поступку („Сл.гласник РС“, бр.18/2016 

и 95/2018-аутентично тумачење), чл. 5. Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији оппштине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.2/18-пречишћен 

текст,10/18 и 31/19),  Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2020. годину („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.41/19) и чл.55. ст.1. 

тач.6. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“ бр.12/19-пречишћен 

текст),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 

     о утврђивању висине финансијске помоћи 

породици  породиља без сталног запослења за  

2020. годину 
 

Члан 1. 

Овим закључком сагласно чл.5. Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања утврђује се 

за 2020. годину, висина новчаног износа од 

4.000,00 динара месечно, на име финансијске 

помоћи породици породиље без сталног 

запослења, на начин и по поступку који је ближе 

прописан наведеном Одлуком. 
            

Члан 2. 

Право на финансијску помоћ у 

назначеном периоду и у назначеном износу од 

4.000,00 динара  месечно  оствариваће породица 

породиље без сталног запослења, у којој један од 

супружника има пребивалиште најмање задње 

три године без прекида на територији општине 

Врњачка Бања, рачунајући до дана рођења 

детета или да испуњава алтернативни услов да 

један од супружника има пребивалиште на 

територији општине Врњачка Бања у укупном 

трајању од 15 година са прекидима до дана 

рођења детета у периоду који је законом 
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прописан за породиљско одсуство и одсуство са 

рада због неге детета, при чему наведени 

родитељ мора да има пребивалиште на 

територији општине Врњачка Бања у моменту 

подношења захтева. 

 Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2020. годину број позиције 100; функционална 

класификација 040; економска класификација 

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета.  
 

Члан 3. 

 Организациона јединица Општинске 

управе општине Врњачка Бања надлежна за 

послове дечије и социјалне заштите утврдиће 

решењем  у сваком појединачном случају 

испуњеност услова  за остваривање права из 

члана 2. овог закључка. 

  Исплату новчаног износа по донетом 

правоснажном решењу из права на финансијску 

помоћ породици породиље без сталног 

запослења вршиће организациона јединица 

Општинске управе општине Врњачка Бања 

надлежна за послове финансија.  
            

Члан 4. 

 Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а примењиваће се од 

01.01.2020.год. до 31.12.2020.год. имајући у виду 

финансијске могућности буџета општине 

Врњачка Бања за 2020.годину. 

               Овај закључак објављује се у „Сл.листу 

општине Врњачка Бања.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 553-23/20  дана 10.01.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                           Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

5. 

Председник општине Врњачка Бања на 

основу члана 11 став 4 Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, 

бр. 113/17 и 50/18), члана 5 Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-пречишћен 

текст, 10/18 и 31/19) , Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2020. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 41/19) и члана 55 

став 1 тачка 6 Статута општине Врњачка Бања 

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

донео је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о начину утврђивања износа за 

субвенционисање превоза деце која похађају 

обавезни припремни предшколски програм и 

основне школе на територији општине Врњачка 

Бања и на територији суседне општине, која 

нису у могућности да користе уговорени превоз 

код овлашћеног превозника за превоз на 

територији општине Врњачка Бања и на 

територији суседне општине у 2020. години 
 

Члан 1. 

Овим закључком, сагласно члану 5 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања, за 

2020. буџетску, а 2019/20. и 2020/21. наставну 

годину, утврђује се начин и износ 

субвенционисања превоза деци која похађају 

обавезни припремни предшколски програм и 

ученицима који похађају основне школе на 

територији општине Врњачка Бања, а који имају 

пребивалиште на територији општине Врњачка 

Бања и чија удаљеност од школе је већа од 

четири километра и на наведеној релацији не 

могу да користе аутобуски превоз, јер им не 

одговарају постојећи поласци уговореног 

превозника или није организован превоз 

аутобусом од места пребивалишта до школе. 
 

Члан 2. 

Субвенцију за превоз из члана 1 овог 

закључка остварују деца и њихови пратиоци 

ради похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два километра 

и ученици основних школа на удаљености већој 

од четири километра од седишта школе, а 

похађају основне школе на територији општине 

Врњачка Бања или на територији суседне 

општине уколико је школа коју похађају 

најближа њиховом месту пребивалишта, а 

родитељи их возе сопственим возилом. 

Висина износа накнаде трошкова превоза 

обрачунава се на бази 10% од износа цене литра 

бензина – евро  премиjум БМБ 95 Нафтне 

индустрије Србије према цени горива на дан 

обрачуна, по пређеном километру за повратну 

релацију на којој путују. 

Изузетно, за кориснике права из става 1, 

који имају пребивалиште у брдско-планинском 

подручју, чији је пређени пут од куће до школе и 

обратно већим делом са висинском разликом на 

успону и силажењу (преко 70% пређеног пута), 

накнада трошкова превоза обрачунава се на бази 

14%. 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2020. годину, из раздела 4 глава 4.01.08. 
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Финансијска помоћ у породици за основно и 

средње образовање, функционална 

класификација 040 Породица и деца, програмска 

класификација 0901 Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0901-0006- Подршка деци 

и породици са децом, редни број позиције 101, 

економска класификација 472 Накнада за 

социјалну заштиту из буџета (превоз ученика). 
 

Члан 3. 

Право на субвенцију утврђује се 

решењем Општинске управе општине Врњачка 

Бања, надлежне организационе јединице за 

послове образовања, којим се у сваком 

појединачном случају утврђује испуњеност 

услова за остваривање овог права у 2020. 

години, за наставну 2019/20. годину, односно 

2020/21. годину. 

Решење реализује Одсек за буџет и 

финансије Општинске управе општине Врњачка 

Бања у складу са Календаром образовно-

васпитног рада основне школе за наставну 

2019/20. годину, односно  2020/21. годину, који 

је донело Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја РС. 
 

Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се за 

период од 01.01. до 31.12.2020. године,  у складу 

са финансијским могућностима буџета 

Општине. 
 

Члан 5. 

Закључак се објављује у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-27/20 од 03.01.2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                           Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

6. 

Председник општине Врњачка Бања на 

основу члана 11 став 4 Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, 

бр. 113/17 и 50/18), члана 5 Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-пречишћен 

текст, 10/18 и 31/19) , Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2020. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 41/19) и члана 55 

став 1 тачка 6 Статута општине Врњачка Бања 

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

донео је 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању номиналног износа делимичног 

субвенционисања превоза ученицима основних 

и средњих школа који путују због додатног 

стицања знања и вештина, или тренирања у 

спортским клубовима на територији Општине, 

или на територији суседне општине Трстеник и 

града Краљева у 2020. години 
 

Члан 1. 

Овим закључком, сагласно члану 5 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања, 

утврђује се за 2020. буџетску, а за наставну 

2019/20. и 2020/21. годину, субвенционисање 

превоза ученицима основних и средњих школа 

који путују због додатног стицања знања и 

вештина, или тренирања у спортским клубовима 

на територији Општине, или на територији 

суседне општине Трстеник и града Краљева, у 

износу од 60% од цене карте за одлазак и 

повратак, на начин и по поступку који је ближе 

прописан наведеном Одлуком. 
 

Члан 2. 

Право на делимично субвенционисање 

превоза, највише до 15 одлазака и повратака 

месечно, у назначеном периоду остварују 

ученици из члана 1 овог закључка, у висини од 

60% од цене превоза за дане у којима путују, 

према ценовнику овлашћеног превозника. 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2019. годину: 

- са раздела 4 глава 4.01.08. Финансијска 

помоћ у породици за основно и средње 

образовање, функционална класификација 

040 Породица и деца, програмска 

класификација 0901 Социјална и дечја 

заштита, програмска активност 0901-0006- 

Подршка деци и породици са децом, редни 

број позиције 101, економска 

класификација 472 Накнада за социјалну 

заштиту из буџета (превоз ученика). 
 

Члан 3. 

Право на субвенцију утврђује се 

решењем Општинске управе општине Врњачка 

Бања, надлежне организационе јединице за 

послове образовања, којим се у сваком 

појединачном случају утврђује испуњеност 

услова за остваривање овог права у 2020. 

години, за наставну 2019/20. и 2020/21. годину. 

Решење се реализује у складу са 

потврдом или другим доказом о присутности на 

месечном нивоу, које корисник субвенције 

доставља Одсеку за буџет и финансије. 
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Члан 4. 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се до 

01.01.2020. године, у складу са финансијским 

могућностима буџета Општине. 

 

Члан 5. 

Закључак се објављује у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-28/20 од 03.01.2020. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                           Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

7. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној  телефонским 

путем дана 26.12.2019. године,  на основу члана 

8 Одлуке о установљавању награде најбољи 

најбољем „Др Зоран Ђинђић („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2019. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 30/19 37/19 и 

41/19 ), Закључка Одсека за привреду и 

друштвене делатности, бр. 400-3295/19 од 

06.11.2019. године, Одлуке којом су утврђени 

начин, услови и рок за за подношење предлога 

за доделу награда најбољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“ за 2019. годину, бр. 400-3295/19 од 

06.11.2019. године, по разматрању предлога 

Комисије за спровођење поступка доделе 

награда најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ 

за 2018. годину, 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),  доноси 
 

ОДЛУКУ  

о додели награде најбољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“ за 2019. годину 
 

1 

За 2019. годину додељују се три награде 

набољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ по основу 

постигнутог успеха у школској 2018/19. години:  

- једна награда најбољем ученику основних 

школа на територији општине Врњачка Бања,  

- једна награда најбољем ученику средњих 

школа на територији општине Врњачка Бања 

и  

- једна награда најбољем студенту који имају 

пребивалиште на територији општине 

Врњачка Бања. 
 

2 

Предлози за доделу награда из тачке 1 

став 1 дати су у складу са Одлуком о 

установљавању награде најбољи најбољем „Др 

Зоран Ђинђић („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), и то у складу 

са чланом 2 Одлуке. 
 

3 

Награде се додељују:  

Предрагу (Срећко) Бабићу из Новог 

Села, за постигнут успех у осмом разреду ОШ 

„Бане Миленковић“ у Новом Селу, као 

најбољем ученику основних школа у школској 

2018/19. години, у износу једне просечне зараде 

без пореза и доприноса за општину Врњачка 

Бања за септембар 2019. године, што износи 

41.352,00 динара; 

Петру (Бранислав) Стојковићу из 

Врњачке Бање, ул. Бранка Радичевића, бр. 5, за 

постигнут успех у четвртом разреду Гимназије у 

Врњачкој Бањи, као најбољем ученику средњих 

школа у школској 2018/19. години, у износу 

једне ипо просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања за 

септембар 2019. године, што износи 62.028,00 

динара. 

Симони (Живорад) Јаћимовић из 

Врњачке Бање, ул. Цара Душана бр. 14, за 

постигнут успех на четвртој години студија на 

Пољопривредном факултету у Београду, као 

најбољем студенту у школској 2018/19. години, 

у износу две просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања за 

септембар 2019. године, што износи 82.704,00 

динара. 
 

4 

Обрачун  награде вршен је сагласно 

члану 4 Одлуке о установљавању награде 

најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић, а у складу 

са опредељеним средствима Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. 

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

11/19, 19/19, 30/19, 37/19 и 41/19). 
 

5 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3295/19 од 26.12.2019. године 
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За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

8.  

Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 9.1.2020.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), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“ 

бр.41/19), члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана 29. 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-

пречишћен текст, 10/18 и 31/19 чл. 59. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр. 12/19), чл. 33. Пословника о 

раду Општинског већа („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18), а на предлог 

Одсека за привреду и друштвене делатности 

бр.400-35/20 од 3.1.2020.године,  доноси 
 

З А К Љ У Ч А К 

о утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 

и средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких  

струковних студија, специјалистичких  

академских студија  и докторских академских 

студија,  за 2020. буџетску годину 
 

Члан 1. 

Овим закључком, сагласно члану 29. 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања, 

утврђује се начин и новчани износ као 

финансијска помоћ породици у корист 

даровитих ученика основних и средњих школа, 

студената и свршених студената основних, 

мастер, специјалистичких и докторских академ-

ских студија и специјалистичких струковних 

студија, акредитованих високошколских 

установа, који студирањем на високошколској 

установи остварују 240, 300, 360, 480 бодова. 

Новчана помоћ додељује се из буџета за 

2020. годину по основу постигнутих резултата у 

школској 2019/20. години, у складу са чланом 

18., 19. и 20. Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања ученицима који су први пут 

уписали одређени разред, односно студентима 

који су први пут уписали годину студија, који 

нису губили ниједну годину у току студија, нити 

су користили мировање права и обавеза, нити су 

мењали високошколску установу, нису у радном 

односу, а имају пребивалиште са својом 

породицом на територији општине Врњачка 

Бања најмање задњих пет година до дана 

подношења захтева за наведену помоћ. 

Новчана помоћ се додељује и за учешће 

у научно-истраживачким радовима, за израду и 

публикацију научних-стручних радова, ради 

омогућавања учешћа на републичким и 

међународним такмичењима из једне или више 

области, за едукацију и усавршавање 

талентованих ученика и студената. 
 

Члан 2. 

Поступак доделе једнократне помоћи из 

члана 1. став 1. и 2. спроводи Комисија коју је 

формирао председник Општине, чији задатак је 

да распише конкурс, утврди критеријуме и 

сачини предлог листе за доделу помоћи, по 

основу успеха ученика и студената постигнутог 

у школској 2019/20. години. 

Новчана средства по основу поднетог 

захтева и достављене одређене прописане 

документације остварују: 

o ученици основних и средњих школа 

који поред постигнуте просечне 

оцене од 5,00 у претходно завршеном 

разреду имају и освојено једно од 

прва три места из једног предмета на 

највишем нивоу такмичења, односно 

у дисциплини или смотри, којa је 

обухваћенa Календаром такмичења 

или смотри Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС за ту 

школску годину. 

o студенти који нису губили ниједну 

годину током студија, нису 

користили мировање права и обавеза, 

који су према наставном плану и 

програму високошколске установе на 

којој студирају положили све испите 

из претходне године студија, а на 

мастер и специјалистичким студијама 

одбранили завршни рад, односно на 

докторским одбранили докторску 

дисертацију и постигли укупну 

просечну оцену најмање 9,50 и вишу. 
 

Члан 3. 

Једнократна новчана помоћ изузетно, без 

спровођења конкурса, а на основу достављеног 

доказа о испуњености услова из члана 18, 19 и 

20 Одлуке може да се додели даровитом 

ученицима, студентима и свршеним студентима 



 Страна 8     -   Број  1.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     17.1.2020. године 

  

 
 

из члана 1 по основу поднетог захтева, а по 

основу донетог решења организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове 

образовања, за учешће у научно-истраживачким 

радовима, за израду и публикацију научних-

стручних радова, ради омогућавања учешћа на 

републичким и међународним такмичењима из 

једне или више области, за едукацију и 

усавршавање талентованих ученика и студената. 
 

Члан 4. 

Висина укупног износа једнократне 

новчане помоћи за наставну годину за коју се 

додељује новчана помоћ износи: 

- ученицима основних школа за постигнут 

успех у школи и на такмичењима: 

o од првог до четвртог разреда 

 -  5.500,00 динара; 

o од петог до осмог разреда  

 - 11.000,00 динара; 

- ученицима средњих школа за постигнут  

успех у школи и на такмичењима    

- 16.000,00 динара; 

- судентима високошколских установа,  

односно свршеним студентима који нису  

у радном односу     

 - 32.000,00 динара. 

Укупна новчана помоћ коју остварује 

даровити ученик, односно студент, по свим 

основама из поглавља 4. Право на помоћ у 

школовању даровите деце, за постигнут успех у 

одређеној школској години не може прећи 

утврђени износ из става 1. овог члана. 
 

Члан 5. 

Новчана средства у складу са чланом 

23а. Одлуке остварују ученици основних и 

средњих школа, поводом школске славе Светог 

Саве, на основу постигнутих резултата у 

претходној школској години, у складу са 

закључком Актива директора и предлога 

надлежне организационе јединице за послове 

образовања утврђују се актом председника 

Општине, до износа који је прописан чланом 4. 

овог закључка, уколико иста за ту школску 

годину нису остварили на основу лично 

поднетих захтева. 
 

Члан 6. 

Решење о додели новчане помоћи 

реализује Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2020. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 41/19), раздео 4, глава 4.01.09., 

функционална класификација 900, програмска 

класификација 0901-Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0901-0006 - Подршка деци 

и породици са децом, ред. бр. позиције 103, 

економска класификација 47271, назив позиције 

- Накнаде из буџета за образовање. 
 

Члан 8. 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се за 

постигнуте резултате у школској 2019/20. 

години, а новчана помоћ која се додељује 

поводом школске славе Светог Саве за 

постигнуте резултате у школској 2018/19. 

години. 

Члан 9. 

Овај закључак објављује се у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-35/20 од 9. Јануара 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

9. 

Општинско Веће Општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана  6.1.2019.године, на 

основу  чланова 17. и 18. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник 

РС“, број 83/14,58/2015 и 12/2016-аутентично 

тумачење), члана 4. Правилника о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017),  

чл.59.Статута Врњачке Бање („Службени лист“ 

општине Врњачка Бања, број.12/19) и Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020.годину 

(„Службени лист“ општине Врњачка Бања, број  

41/19), доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

о распоређивању средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања 

на територији Врњачке Бање у 2020.години 
 

I 

 Одлуком о буџету Општине Врњачка 

Бања за 2020. годину  („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, бр.41/19) за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији 
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општине Врњачка Бања предвиђена су средства 

у укупном износу од 9.000.000,00 динара. 
 

II 

Средства су предвиђена ставом  I  овог 

Решења расподељују се за : 

1. пројекте производње медијских 

садржаја у укупном износу од 9.000.000,00 

динара, што је 100,00 % укупно предвиђених 

средстава. 

III  

 За расподелу средстава из става II  овог 

Решења расписује се конкурс за суфинансирање 

производње медијских садржаја који су од 

значаја за остваривање јавног интереса. 

Конкурс за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања на територији општине Врњачка 

Бања у 2020. години расписује се у форми јавног 

позива који ће бити објављен на званичној веб 

презентацији општине Врњачка Бања на 

интернет адреси www.vrnjackabanja.gov.rs , на 

огласној табли општине Врњачка Бања и у 

једним дневним или  недељним новинама које се 

дистрибуирају на територији општине Врњачка 

Бања. 

IV 

 Јавни позив за учешће на конкурсу 

садржи: 

1. јавни интерес који ће се пројектом 

суфинансирати; 

2. износ средстава која су опредељена за 

конкурс; 

3. најмањи и највећи износ средстава 

која се одобравају по пројекту; 

4.субјекте који имају право учешћа на 

конкурсу; 

5. критеријуме за оцену пројеката; 

6. рокове у којима се спроводи конкурс; 

7. информацију о документацији која се 

прилаже; 

8. позив новинарским и медијским 

удружењима и медијским стручњацима 

заинтересованим за рад у комисији за 

реализацију конкурса за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања (у даљем тексту: 

комисија) да доставе предлог кандидата за 

чланове комисије. 

V 

Поступак расписивања конкурса, лица 

која имају право учешћа на конкурсу, 

критеријуми за оцену пројекта, састав и рад 

конкурсне комисије, надлежност за доношење и 

поступак доношења одлуке о расподели 

средстава прописани су Правилником о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања 

(„Службени гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017). 
 

VI 

 Конкурсни поступак, прикупљање, 

проверу и припрему документације за потребе 

рада комисије обавља  стручна служба 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 Стручна служба Општинске управе из 

претходног става одређује лице које ће обављати 

послове секретара комисије. 

 Секретар комисије није члан комисије. 
 

VII 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-124/20 од 6.1.2020. године 

 ПРЕДСЕДНИК 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

10. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.12.2019.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, 37/19 и 41/19), 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-

3714/19 од 26.12.2019.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, 37/19 и 41/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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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  700.000,00 

динара у  корист  апропријације у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 

4.01.04.Управљање добрима од општег интереса 

и добрима у општој употреби у јавној својини 

(део за путеве и површине јавне намене), 

функционалне класификације 620, програм 1101 

Урбанизам и просторно планирање, програмска 

активност 0003 Управљање грађевинским 

земљиштем, економска класификација 5113, 

назив економске класификације Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 5113 Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3714/19  од 26.12.2019.год, а поводом захтева 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-3714/19 од 09.12.2019.год. за извођења 

вишка радова на на капиталном инвестиционом 

одржавању улица и путева на територији 

општине Врњачка Бања. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана. 

Обавезује се Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији  трошење јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 

за буџет и финансије и Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

  
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3714/19 од 26. децембра 2019.године 
                                

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

11.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.12.2019.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.400-3886/19 од 26.12.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 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 300.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава– Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.32. Програм Црвеног крста, 

функционалне класификације 070, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0005 Подршка реализацији 

Програма Црвеног крста, економска 

класификација 481, назив економске класифи-

кације-Дотације невладиним организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска резерва и 

увећати планирана позиција 481- Дотације 

невладиним организацијама. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

3886/19 од 26.12.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 
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Црвеног крста број 400-3886/19 од 24.12.2019.г.  

за  потребе реализације програмских активности. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења јавних 

средстава по овом решењу у оквирима 

одобреног износа и за намене за коју су средства 

додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3886/19 од 26. децембра 2019.године 
 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

12.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.12.2019.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, 30/19, 37/19 и 41/19), 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-

3947/19 од 27.12.2019.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, 37/19 и 41/19) 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  5.000.000,00 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 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-

3947/19 од 27.12.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-3947/19 од 

27.12.2019.г. за потребе  реализације обавеза по 

основу Споразума о мирном решавању спора 

М.бр.1/2017 од 25.12.2019.год. 

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: 400-3947/19 од 27. децембра 2019.године 
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За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

13.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 13.1.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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. 400-80/20 од 

13.1.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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 0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  2.100.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.02. Установа Културни центар, функционалне 

класификације 820, програм 1201 Развој културе 

и информисања, програмска активност 0001 

Функционисање локалних установа културе 

износ од 2.100.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 423 

Услуге по уговору. 

 За  наведене  износе  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: 400-80/20 

од 13.1.2020.год, а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Културни центар“, број 400-80/20  од 

13.1.2020.г. у износу од:  

- 1.000.000,00 динара за реализацију концерта 

Драгане Мирковић и Стефана Живојиновића,  

- 500.000,00динара за изнајмљивање бине за 

концерт и  

- 600.000,00 динара за рекламирање и промоцију 

Врњачке Бање на ДМ САТ ПЛУС ТВ. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана Установе Културни центар. 

Обавезује се Установа Културни центар 

Врњачка Бања да посебно евидентира промене 

по овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Културни центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-80/20 од 13.јануара 2020.године 
 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

14.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.1.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 
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већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-52/20 од 

10.1.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, функцио-

налне 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:400-52/20 

од 10.1.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-52/20 од 

10.1.2020.г.за реализацију концерта Драгане 

Мирковић дана 13.1.2020.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 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: 400-52/20 од 10.јануара 2020.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

15. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.1.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-53/20 од 

10.1.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  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 
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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:400-53/20 

од 10.1.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-53/20 од 

10.1.2020.г. за изнајмљивање расвете и озвучења 

за време новогодишњих празника. 

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: 400-53/20 од 10.јануара 2020.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 
 

16. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 10.1.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.400-54/20 од 

10.1.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) у 

оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  600.000,00 

динара у  корист  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:400-53/20 

од 10.1.2020.г., а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Туристичка организација“, број 400-53/20 од 

10.1.2020.г. за рекламирање и промоцију 

Врњачке Бање на „ДМ САТ ТВ“. 

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 
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и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-54/20 од 10.јануара 2020.године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

17. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 14.1.2020.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, 31/19 и 72/19), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/19), 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.110-281/19 од 

14.1.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19) 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  нове апропријације  у разделу  

4  директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.01.33 Пројекти у 

области социјалне заштите, функционална 

класификација 090 Социјална заштита 

некласификована на другом месту, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, Пројект 0901-001 

Назив пројекта: Локална интервенција за 

друштвену инклузију Рома у општини Врњачка 

Бања, економска  класификација 423, назив 

економске класификације Услуге по уговору. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423- Услуге по 

уговору.  

 Средства ће се користити на начин 

предвиђен Уговором између општине Врњачка 

Бања и Савета Европе, који је у процесу 

потписивања (потписан и оверен од стране 

општине Врњачка Бања и заведен под бројем 

110-281/19  од  24.9.2019.године). 

 Наведена средства уплаћују се на 

посебан рачун општине Врњачка Бања код 

Управе за трезор. У складу са напред наведебим 

уговором, општина Врњачка Бања отворила је 

посебан наменски рачун за уплату средстава и 

извршење расхода овог пројекта у складу са 

буџетом пројекта који је саставни део уговора. 

Буџет пројекта, који је саставни део уговора, 

представља финансијски план посебног 

предрачуна у складу са којим овлашћено лице за 

извршење буџета преузима и извршава 

финансијске обавезе. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:110-281/19 

од 14.1.2020.г., а поводом захтева Председника 

општине бр. 110-281/19 од 14.1.2020.г., на име 

недостајућих средстава за реализацију пројекта 

''Локална интервенција за друштвену инклузију 

Рома у општини Врњачка Бања'', све у складу са 

Протоколом о сарадњи између Савета Европе, 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре и општине Врњачка Бања. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију активности у 

разделу 4-Општинска управа. 

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: 110-281/19 од 14.јануара 2020.године 
 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМ.ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Бобан Ђуровић 
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