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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

122. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

29.4.2020.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), 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 и 11/20), 

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.400-113/20 од 29.4.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 и 

11/20) 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  172.000,00 

динара у  корист  апропријација глава 4.01.14- 

Помоћ за вантелесну оплодњу, функционална 

класификација 760, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0007 

Подршка рађању и родитељству економске 

класификације 472 Накнада за социјалну 

заштиту, односно у Финансијском плану за 

2020.годину,   

За  наведени  износ  умањиће се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 472 Накнада за 

социјалну заштиту. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

113/20 од 29.4.2020.г., а поводом захтева Одсека 

за привреду и друштвене делатности бр.400-

113/20 од 25.3.2020.год на име недостајућих 

средстава за финансијску подршку 

субвенционисања трошкова вантелесне оплодње  

 

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 нису биле довољне за 

реализацију активности. 

 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Одсек за привреду и друштвене делатности. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-113/20  од 29.4.2020.године 

 
Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић,с.р. 

______________________________ 

 

123. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.05.2020.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), 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 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/19 и 11/20 ), 

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 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр. 400-1011/20 од 22.05.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 и 11/20 

) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, глава 

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају се средства у укупном  

износу од 600.000,00 динара у корист 

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, економске 

класификације 511  назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти, 

односно у финансијском плану за 2020. годину 

економска класификација 5112-Изградња зграда 

и објеката. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 

објекти.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1011/20 од 22.05.2020.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Вранеши, број 400-1011/20 од 13.03.2020.г. на 

име обезбеђивања додатних средстава  за израду 

и уградњу столарије на објекту нове капеле у 

Вранешима . 

 

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“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-113/20  од 29.4.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________ 

 

124. 

 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.05.2020.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), 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 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/19 и 11/20 ), 

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. 400-1213/20 од 22.05.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 и 11/20 

) 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 
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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 4.09. МЗ Грачац, функционалне 

класификације 130, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница, економске 

класификације 426,  назив економске 

класификације Материјал, односно у 

Финансијском плану за 2020. годину економска 

класификација 426900-Материјал за посебне 

намене. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 426 Материјал. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1213/20 од 22.05.2020.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-1213/20 од 06.05.2020.г. на име 

обезбеђивања додатних средстава  за проширење 

програма који реализује МЗ Грачац за 2020. 

годину. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског 

плана МЗ Грачац. 

Обавезује се МЗ Грачац да посебно евидентира 

промене по овом решењу и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и МЗ Грачац. 

  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1213/20  од 22.5.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

______________________________ 

 

125. 

 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 22.05.2020.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 69 став 2 Закона о буџетском систему 

(„Сл.гласник РС“, број 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, 31/2019 и 72/2019), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

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

бр. 41/19 и 11/20), 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-

1318/20 од 22.5.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 и 

11/20) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  500.000,00 динара у корист следећих 

апропријација: у разделу 4 Општинска управа, 

глава 4.08. Месна заједница Ново Село, 

функционална класификација 160, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, и то: 

-износ од 100.000,00 динара у корист  економске 

класификације  424 Специјализоване услуге, 

односно у Финансијском плану за 2020.годину  у 

корист економске класификације  424300-

медицинске услуге и 
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-износ од 400.000,00 динара у корист  економске 

класификације  425 Текуће поправке и 

одржавања  односно у Финансијском плану за 

2020.годину, у корист економске класификације  

425100 Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката.  

 

За  наведене   износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 425 Текуће поправке и 

одржавања и 424 Специјализоване услуге. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1318/20  од 22.05.2020.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Ново Село, број 400-1318/20  од 14.5.2020.г. за 

потребе плаћања текућих обавеза. 

 

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“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1318/20  од 22.5.2020.године 

 
Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

______________________________ 

 

126. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 24. редовној седници одржаној дана 

29.05.2020.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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

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

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

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016, 113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/19 и 11/20), 

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.400-954/20 од 29.05.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 и 

11/20) 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 0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге, односно 

у Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4249 Остале 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-

954/20 од 29.05.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

954/20 од 11.03.2020.г. за потребе проширења 

програма који ова Установа реализије у 

2020.години. 
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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 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“.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-954/20  од 29.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________ 

 

127. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 24. седници одржаној дана 29.05.2020.год., на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- други закон, 

101/16 – др.закон и 47/18), Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 

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

103/2015, 99/2016, 113/17, 31/19 и 72/19), Одлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2020.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/19 и 

11/20), 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.400-1425/20 од 29.05.2020.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 2020.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/19 и 

11/20) у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

јавне управе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  се 

средства у укупном износу од  240.000,00 

динара у  корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге, односно 

у Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4249 Остале 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-

1425/20 од 29.05.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

1425/20 од 29.05.2020.г. за потребе промоције 

бренда „Лето у  Врњачкој Бањи“. 

 

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. 
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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“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1425/20  од 29.5.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

128. 

 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чл. 55. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“ бр. 12/19) и Уговора о 

сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 

миграције РС бр.Уговора 9-9/460 од 

17.3.2020.год., заведен у општини Врњачка Бања 

бр.110-57/20 од 13.3.2020.год. доноси,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор корисника 

 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 

према Уговору о сарадњи  на реализацији 

помоћи за доделу средстава намењених 

побољшању услова становања избеглица кроз 

набавку грађевинског материјала са 

Комесаријатом за избеглице и миграције РС 

бр.уговора 9-9/460 од 17.3.2020.год., заведен у 

општини Врњачка Бања бр. 110-57/20 од 

13.3.2020.год. (у даљем тексту: Комисија), у 

следећем саставу: 

 

1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 

Комисије,  

2.  Саша Радисављевић, секретар СО, заменик, 

3.  Александар Миљаковић, повереник за 

избеглице и расељена лица члан; 

4.  Маријана Штрбановић, Општинска стамбена 

агенција зам.члана; 

5.  Ивана Петровић, Одсек за послове органа 

општине, члан; 

6.  Драган Лазић, Одсек з аинспекцијске 

послове, зам.члана; 

7.  Гордана Узуновић, Одсек за буџет и 

финансије, члан; 

8.  Ивана Јовановић, нормативно правни 

послови, зам.члана. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  

- поступак рада Комисије; 

- поступак објављивања јавног позива за 

избор корисника;  

- документацију потребну за учешће  на 

јавном позиву за избор корисника; 

- услове и мерила за избор корисника;,  

- поступак израде и оглашавања предлога 

листе; 

- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом;  

- поступак израде и оглашавања коначне 

листе корисника; 

- доношење одлуке о додели помоћи  за 

побољшање услова становања избеглица 

кроз набавку грађевинског материјала( у 

даљем тексту: Одлука); 

- друга питања од значаја за рад Комисије.   

 

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одсек за 

буџет и  финансије Општинске управе општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

 Комисија  по обављеном задатку из 

члана 2. овог Решења се обавезује да писмени 

извештај достави Председнику Општине.  

 

Члан 5. 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се 

посебним решењем. 

 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
 

ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 020-66/20  од 28.5.2020.године 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________ 

 

129. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чл. 55. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“ бр. 12/19) и Уговора о 

гранту Регионални стамбени програм – 

Стамбени пројекат у РС RHP-W8-VHG/COMP4-

DG-2020 бр.Уговора 9-9/514 од 27.4.2020.год., 

заведен у општини Врњачка Бања бр.110-81/20 

од 14.4.2020.год. и Јединици за управљање 

пројектима у јавном сектору доо Београд 

бр.2322 од 4.5.2020.године доноси,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор корисника 

 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 

према Уговора о гранту Регионални стамбени 

програм – Стамбени пројекат у РС RHP-W8-

VHG/COMP4-DG-2020 бр.Уговора 9-9/514 од 

27.4.2020.год., заведен у општини Врњачка Бања 

бр.110-81/20 од 14.4.2020.год. и Јединици за 

управљање пројектима у јавном сектору доо 

Београд бр.2322 од 4.5.2020.године, за доделу 

бесповратних средстава Кориснику преко 

Уговарачког тела - Додела помоћи избеглицама 

закуповину сеоских кућа (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

 

1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 

Комисије,  

2.  Александар Миљаковић, повереник за 

избеглице и расељена лица , заменик, 

3.  Душко Магдалинић,  Одсек за локални 

економски развој и инвестиције, члан; 

4 . Ивана Петровић, Одсек за послове органа 

општине, члан; 

5.  Сузана Црноглавац, Одсек за локални 

економски развој и инвестиције, члан; 

6.  Гордана Узуновић, Одсек за буџет и 

финансије, члан; 

7.  Ивана Јовановић, нормативно правни 

послови, члан. 

 

Административне послове за потребе 

Комисије обавља Саша Радисављевић, секретар. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  

- поступак рада Комисије; 

- поступак објављивања јавног позива за 

избор корисника;  

- документацију потребну за учешће  на 

јавном позиву за избор корисника; 

- услове и мерила за избор корисника;,  

- поступак израде и оглашавања предлога 

листе; 

- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом;  

- поступак израде и оглашавања коначне 

листе корисника; 

- доношење одлуке о додели помоћи ( у 

даљем тексту: Одлука); 

- друга питања од значаја за рад Комисије.   

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одсек за 

буџет и  финансије Општинске управе општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

 Комисија  по обављеном задатку из 

члана 2. овог Решења се обавезује да писмени 

извештај достави Председнику Општине.  

 

 

Члан 5. 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се 

посебним решењем. 

 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 020-67/20  од 1.6.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

122. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                             ....  1 

123. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                                 ......  1  

124. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                        .....  2  
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126. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                        .....  4 

127. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                         ..... 5 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

128. Решење о образовању Комисије за избор корисника                                                            ..... 6 

129. Решење о образовању комисије за избор корисника                                                             ..... 7 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

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

Радисављевић, секретар Скупштине општине, тел. 601-210, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка 

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

 

 

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

