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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

130. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 8.6.2020.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 ), 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-

1374/20 од 8.6.2020.год,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

о измени Решења бр. 400-774/20 од 11. марта 

2020.године 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Овим Решењем врши се измена Решења бр. 

400-774/20 од 11. марта 2020.године о употреби 

средстава текуће буџетске резерве тако што се 

став 1 мења и гласи: 

 

„ Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019.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 

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 425 Текуће 

поправке и одржавањаодносно у финансијском 

плану за 2020. годину економска класификација 

4251-Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 425 Текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката“. 

 

2. У осталом делу Решење бр. 400-774/20 од 11. 

марта 2020.године остаје непромењено. 

  

3. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1374/20  од 8.6.2020.године 

 
Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић,с.р. 

______________________________ 

 

131. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници која одржаној 

телефонском путем дана 8.06.2020. године, на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16 и 47/18), члана 19. став 2. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник Републике Србије“, број 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и 

55/2014, 96/2015 др. закон и 9/2016 – одлука УС, 

24/18, 41/18, 41/18-др.закон, 87/18 и 23/19), 

Oдлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2020. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 41/19 и 11/20 ), члана 8. став 1. тачка 

5. и члана 17. Правилника о раду савета за 

кординацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), 

члана 59. Статута општине Врњачка Бања 

(„Службени лист општина Врњачка Бања“, број 

12/19) члана 33. Пословника  Општинског већа 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVI – БРОЈ  32– ВРЊАЧКА БАЊА –    9.6.2020. ГОДИНЕ 
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општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

                

 

I             
          Овим изменама и допунама, врши се 

измена и допуна Програма коришћења средстава 

за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2020. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 3/20). 

             

II                                                    
          У делу „III“ Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања за 2020. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

3/20), тачка 2. мења се и гласи:  

 

„2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања у износу од 1.100.000,00 динара) 

 

     2.1.   Услуге едукације младих (ученика 

завршних разреда 

              средњих школа) од стране особа које су 

инвалидност  

              стекли у саобраћајним незгодама                                                          

                                                                                              

50.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

     2.2.   Услуге извођења представа 

интерактивног карактера, 

              са сценографијама намењеним стицању 

основног знања 

              из области безбедности саобраћаја за 

децу предшколског 

              и школског-ученике првог разреда 

узраста                                                

                                                                                                  

250.000,00 динара (423 – услуге по уговору)      

 

     2.3.   Услуге организовања едукација и 

стручног усавршавања 

              васпитача и учитеља у области 

безбедности саобраћаја  

              у предшколским установама и основним 

школама, од стране 

              лиценцираних предавача у складу са 

Законом који регулише 

              област образовања и васпитања                                                           

                                                                                                  

150.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

 

 

     2.4.   едукација младих из области 

безбедности саобраћаја 

              (предавања, презентације, трибине, 

јавни часови,  

               стручни скупови, вршњачка едукације и 

сл.,)                                         

                                                                                                  

150.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

      2.5.     Услуге организовања тренинга 

(спровођење стручне,  

              теоријске и практичне едукације) 

безбедне вожње 

              за возаче двоточкаша    

                                                                                                 

500.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

III                                                   
          У делу „III“ Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања за 2020. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

3/20), тачка 3. мења се и гласи:  

      

„3. Превентивно - промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања у износу од 

550.000,00 динара)    
 

     3.1.   У функцији безбедности ђака првака, 

набавка  

              светлоодбојних – рефлектујућих: 

прслука, наруквица, 

              врећица за ствари – торби, кишобрана, 

привезака, 

               наруквица - трака и беџева                                                                           

                                                                                                               

50.000,00 динара (426 – материјал) 

 

     3.2.   У функцији безбедности тракториста и 

бициклиста, набавка опреме 



18 Страна 3     -   Број  32.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     9.6.2020. године 

  

 
 

              и уређаја за повећање уочљивости на 

путу (ротационих  

              светала, сигурносних троуглова за спора 

возила,  

              предњих и задњих светала за бицикле)                                                

                                                                                                             

100.000,00 динара (426 – материјал) 

 

     3.3.   куповина времена телевизијског 

програма и штампаних 

              медија, за емитовање промотивних 

спотова, писање и  

              објављивање чланака којима се скреће 

пажња на статистичке  

              податке о броју и последицама 

саобраћајним незгодама,  

              као и мерама којима се може утицати на 

повећање безбедности  

              свих учесника у саобраћају, праћење 

активности рада  

              Савета за кординацију послова 

безбедности саобраћаја на 

              путевима на територији општине 

Врњачка Бања      

                            

                                                                                                  

100.000,00 динара (423 – услуге по уговору)    

 

     3.4.   подршка такмичењу ученика основних 

школа из  

              области безбедности у саобраћају - 

„Шта знаш о  

              саобраћају“ које се спроводи под 

покровитељством  

               Ауто мото савеза Србије                                                                                 

                                                                                                    

50.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

     3.5.   подршка у организацији скупова 

посвећеним повећању  

              безбедности саобраћаја који се спроводе 

у сарадњу са 

              Агенцијом за безбедност саобраћаја 

Републике Србије 

              или су подржане од стране агенције 

(„Прва бразда Ново  

               Село“, „Lovefest  2020“ и др.)                                                                     

                                                                                                  

200.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

   3.6.   подршка у организацији активности - 

смотре усмерене  

              ка повећању безбедности деце у 

саобраћају, која се  

              спроводи у сарадњу са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја 

              Републике Србије, а иста се односи на 

реализацију националног 

              пројекта „Пажљивкова смотра“, за децу 

предшколског узраста 

               и ученике првог и другог разреда                                                                

                                                                                                  

50.000,00 динара (423 – услуге по уговору)“ 

 

      Измена и допуна Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине врњачка бања за 2020. 

годину, ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 344-14/20  од 8.6.2020.године 

 
Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

______________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 

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/

