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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

234. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

2.11.2020.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.400-2459/20 од 2.11.2020.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  445.000,00 

динара у  корист апропријације  у разделу 4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.29. 

Трансфери основним школама, функционална 

класификација 912, програм 2002 Основно 

образовање и васпитање, програмска активност 

0001 Финкционисање основних школа, 

економске класификације 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. Одобрена 

средства ће се реализовати кроз Финансијски 

план ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши за 2020. 

год., у корист економске класификације 511400 

Пројектно планирање. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција  463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр:400-

2459/20 од 2.11.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши број 400-

2459/20 од 6.10.2020.г., за израду пројекта 

архитектуре санације, адаптације и 

реконструкције објеката школе у Вранешима, 

Грачацу и Подунавцима.   

 

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 

ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. 

Обавезује се ОШ „Бранко Радичевић“ 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 ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“. .  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-394/20 од 2.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________ 

 

235. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

2.11.2020.год., на основу чл.46. Закона о 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVI – БРОЈ  63– ВРЊАЧКА БАЊА –    2.11.2020. ГОДИНЕ 
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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, 

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.400-2577/20 од 

2.11.2020.г., 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“, бр. 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 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од 
400.000,00 динара у  корист  апропријације у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.04. ПУ „Радост“, функционалне класификације 

911, програм 2001 Предшколско образовање и 

васпитање, програмска активност 0001 

Функционисање и остваривање предшколског 

образовања и васпитања, економске 

класификације 512, назив економске 

класификације Машине и опрема, односно у 

финансијском плану за 2020. годину, економска 

класификација 5112500 Медицинска и 

лабораторијска опрема.  

За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана економска класификација 512 

Машине и опрема. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

2577/20 од 2.11.2020.год, а поводом захтева ПУ 

„Радост“ Врњачка Бања, број 400-2577/20 од 

22.10.2020.год. за набавку мерних и контролних 

инструмената ( очитавање температуре и 

ношење маске). 

 

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 

ПУ „Радост“ Врњачка Бања. 

Обавезује се ПУ „Радост“ 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 ПУ „Радост“ Врњачка 

Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2577/20 од 2.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________ 

 

236. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на Општинско веће општине Врњачка Бања на 

ванредној седници одржаној дана 2.11.2020.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.400-2619/20 од 

2.11.2020.год,  доноси 
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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  360.000,00 

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-

2619/20 од 2.11.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

2619/20 од 29.10.2020.г. на име проширења 

Програма опште туристичке пропаганде. 

 

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: 400-2619/20 од 2.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, 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/

