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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

226. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.9.2020.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, 11/20 и 

54/20), 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.52/20) и Закључка Општинског већа 

бр.400-2381/20 од 25.9.2020.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, 11/20 

и 54/20) 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  320.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.01.16 

Удружења и савези,  функционална 

класификација 160, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0001 

Функционисање локалне самоуправе, економска 

класификација 4819, назив економске 

класификације Дотације непрофитним 

институцијама.  

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 4819, назив 

економске класификације Дотације 

непрофитним институцијама. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

2381/20 од 25.9.2020.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управе, број 400-2348/20 од 

25.9.2020.г. на име обезбеђивање додатних 

средстава за расписивање конкурса за расподелу 

средстава за финансирање посебних програма 

која реализују удруђења 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 управа општине 

Врњачка Бања Одсек за буџет и финансије 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. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2381/20 од 25.9.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 

227. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 2.10.2020.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 – др.закон 
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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, 11/20 и 

54/20), 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.52/20) и Закључка Општинског већа 

бр.400-2419/20 од 2.10.2020.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, 11/20 

и 54/20) 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  3.800.000,00 

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 

Становање, 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 113- Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

2419/20 од 2.10.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-2419/20 од 1.10.2020.г., за проширење 

активности из Програма одржавања, заштите, 

развоја и управљања општинским и 

некатегорисаним путевима и улицама и 

изградња и реконструкција јавне расвете на 

подручју општине Врњачка Бања 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 

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: 400-2419/20 од 2.10.2020.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

228. 

 

Пречишћен текст Одлуке о накнадама за рад 

и путним трошковима одборника, чланова 

Општинског већа и радних тела Скупштине 

општине Врњачка Бања, садржи 

 

 1. Одлуку о накнадама за рад и путним 

трошковима одборника, чланова Општинског 

већа, радних тела Скупштине општине Врњачка 

Бања (Сл.лист општине Краљево бр.24/04) 

  

 2. Одлуку о изменама и допунама  

Одлуке о накнадама за рад и путним 

трошковима одборника, чланова Општинског 

већа, радних тела Скупштине општине Врњачка 

Бања (Сл.лист општине Врњачка Бања 2/06) 

 

3. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 
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тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 9/06) 

  

4.Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 1/09). 

  

5. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 15/10). 

  

6. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 4/13),  

  

7. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 6/13),  

  

8. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 16/16),  

  

9. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 42/18),  

 

10. Одлуку о изменама и допунама  Одлуке о 

накнадама за рад и путним трошковима 

одборника, чланова Општинског већа, радних 

тела Скупштине општине Врњачка Бања 

(Сл.лист општине Врњачка Бања 38/19),  

 

11. Пречишћен текст не садржи одредбе одлука 

којима је предвиђено ступање на снагу. 

  

 

120-83/19  

 9.10.2020.године 

      
       СЕКРЕТАР СО 

                        Саша Радисављевић 

 

     

О Д Л У К А 

О НАКНАДАМА ЗА РАД И ПУТНИМ 

ТРОШКОВИМА ОДБОРНИКА,ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

(Пречишћен текст) 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се висина, услови 

и начин исплате накнаде за рад и путних 

трошкова одборницима, члановима Општинског 

већа, сталних радних тела Скупштине општине 

Врњачка Бања. 

Накнада за рад члановима повремених 

радних тела које образује Скупштина општине и 

радних тела и ангажовање лица за обављање 

стручних саветодавних послова које образује 

Председник општине и Општинско веће, 

утврдиће се одлуком о њиховом образовању, 

односно актом о ангажовању. 

 Право на накнаду из става 2. овог члана, 

не припада изабраним, постављеним и 

именованим лицима у органима општине, као и 

запосленицима у Општинској управи, јавним 

предузећима, установама и другим службама и 

организацијама чији је оснивач општина и које 

се финансирају из буџета општине, ако се 

седнице одржавају у радно време. 

        

Члан 2. 

Одборници имају право на месечну 

накнаду за вршење одборничке функције. 

  Чланови сталних  радних тела 

Скупштине општине Врњачка Бања, имају право 

на накнаду за учешће у раду радних тела, осим  

чланова, који спадају у круг лица и под условима 

из чл.1. став 3. ове одлуке. 

 Износ месечне нето накнаде за рад 

одборника утврђује се у висини од 17.000,00 

динара. 

 Исплата по овом основу врши се из 

средстава буџета општине Врњачка Бања, 

планираних за ове намене. 

 Председници сталних радних тела 

Скупштине општине имају право на месечну 

накнаду за рад у висини од 20.000 динара, а 

заменик председника и чланови имају право на 

месечну накнаду за рад у висини од 5% од 

просечне  зараде у привреди Републике, према 

последњем објављеном податку надлежног 

републичког органа за послове статистике. 

  

Члан 3. 

 Одборницима и члановима радних тела 

Скупштине општине припада накнада путних 

трошкова, у висини цене карте за превоз у 
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јавном саобраћају, од места становања до 

седишта  општине Врњачка Бања уколико ово 

лице долази средствима јавног превоза, односно 

у износу од 30% цене бензина по пређеном 

километру, уколико користи сопствено возило. 

 

Члан 4. 

 Чланови Општинског већа имају право 

на месечну накнаду за рад у висини од 20.000 

динара. 

 

Члан 5. 

Средства за исплату накнада утврђених овом 

одлуком обезбеђују се у буџету општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 6. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука Извршног одбора СО о 

висини накнаде за рад  одборника Скупштине 

општине Врњачка Бања, члановима Извршног 

одбора и радних тела Скупштине општине 

Врњачка Бања бр. 400-39/02 од 01.02.2002.год. 

 

____________________________________ 
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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
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