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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

142. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 29.6.2020.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.400-1616/20 од 29.6.2020.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  65.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџета Општинске управе, 

глава 4.01.02. Општинска јавна агенција, 

функционалне класификације 130, програм 1101 

Стaнoвaњe, урбaнизaм и прoстoрнo плaнирaњe, 

програмска активност 0003 Управљање 

грађевинским земљиштем, економске 

класификације 423, називе економске 

класификације Услуге по уговору, односно у 

Финансијском плану за 2020 годину у корист 

економске класификације 423900 Остале 

стручне услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423- Услуге по 

уговору. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1616/20 од 29.6.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-1616/20 од 15.6.2020.г., на име услуге 

вршења стручног надзора над извођењем радова 

на реконструкцији и доградњи водовода „Врући 

извори“ I и II“ у Грачацу. 

 

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 Општинске стамбене агенције Врњачка 

Бања.  

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 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Општинска стамбена агенције  Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 400-1616/20  од 29.6.2020.године 

 
Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић,с.р. 

 

______________________________ 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

143. 

На основу члана 38. и 39. тачка 5. Закона 

о смањењ уризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС'', 

бр.87/18), члана 44.ст.1.тач. 5 Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 

83/2014, 101/2016 и 47/2018)) и чл.5. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији општине Врњачка Бања 

(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.22/12) на 

основу Закључка  Општинског  штаба за 

ванредне ситуације општине Врњачка Бања 217-

1/20-103 од 26.06.2020.године, Председник 

општине Врњачка Бања доноси 

 

OДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

НА ДЕЛУ TЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

 

 1. ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна 

ситуација на делу територије општине Врњачка 

Бања у Катастарским општинама Вранеши, 

Подунавци, Грачац, Ново Село, Врњци и 

Штулац, и подручје сливова Подунавачке, 

Грачачке и Новоселске реке, дана 26.06.2020. 

године, због непосредне опасности настале 

дејством површинских и бујичних вода у 

сливовима Подунавачке, Грачачке и Новоселске 

реке у периду од 21 до 22.06.2020. године и 

изливања реке Западне Мораве које је подручје 

Катастарских општина Вранеши, Подунавци, 

Грачац, Ново Село, Врњци и Штулац задесило 

24. и 25. 06.2020.године. 

 

 Одлука о проглашењу ванредне 

ситуације на делу територије општине Врњачка 

Бања доноси се на предлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације који координира и руководи 

пословима заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама утврђеним чланом 38. и 39. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама. 

 

 3. Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у "Службеном листу 

општине Врњачка Бања". 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

број: 217-85/20  од 26.6.2020.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

____________________________ 

 

144. 

 

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 

на реализацији помоћи за побољшање услова 

становања интерно расељених лица док су у 

расељеништву доделом помоћи намењене за 

набавку грађевинског материјала за завршетак 

или адаптацију стамбеног објектабр.Уговора9-

9/651од18.6.2020.год., заведен у општини 

Врњачка Бања бр.110-182/20 од 12.6.2020.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 побољшање услова становања интерно 

расељених лица док су у расељеништву доделом 

помоћи намењене за набавку грађевинског 

материјала за завршетак или адаптацију 

стамбеног објекта бр.Уговора 9-9/651 од 

18.6.2020.год., заведен у општини Врњачка Бања 

бр.110-182/20 од 12.6.2020.год. (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.  Саша Радисављевић,секретар СО, члан; 

4 . Ивана Јовановић, Одсек за послове органа 

општине, члан; 

5. Маријана Штрбановић,Општинска стамбене 

агенција, члан; 

6. Гордана Узуновић, Одсек за буџет и 

финансије, члан; 

7.  Ивана Петровић, Одсек за послове органа 

општине,члан; 

8. Марија Лазовић, члан. 
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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: 020-85/20  од 30.6.2020.године 

 
Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНЕ 

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/

