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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

242. 
Председник  општине Врњачка Бања, на 

основу чл. 30. Закона о јавној својини (''Сл. 

гласникРС'',бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 

108/16 ,113/17 и  95/18), чл.3. ст.1 тач.3.Уредбе о 

условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 

јавној својини,односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права,као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр.16/18 ), 

чл.36. и  62. Одлуке о начину поступања са 

непокретностима које су у јавној својини 

Општине Врњачка Бања, односно на којима 

општина Врњачка Бања има посебна својинска 

овлашћења (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', 

бр.28/16-пречишћен текст,19/17), чл.55.Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.12/19) и Иницијативе ОП 

Општине Врњачка Бања бр.162/20 од 

30.10.2020.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊА  НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ПУТЕМ 

РАЗМЕНЕ 

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања у јавну својину општине, 

непосредном погодбом, путем размене 

непокретности и то: 

            -кп.бр.25/1 пов.581 м2 и к.п.бр.24/6 

пов.2414м2, уписанe у лист непокретности 

бр.920 КО Врњачка Бања као приватна својина 

Цветић (дев.Прибаковић) Данице из Врњачке 

Бање (које општина прибавља у јавну својину)  

          - и стана бр.1 пов.64 м2 у сутерену, улаз 

1,зграда 2,ламела Б, ул.Врњачки партизански 

одред 15Д на кп.бр.906/42 КО  Врњачка Бања, 

као јавна својина (који општина отуђује из јавне 

својине). 

             Поступак прибављања и отуђења 

непокретности путем размене из ове Одлуке 

спроводи се по тржишним условима, уз доплату 

разлике у тржишној вредности непокретности. 

Члан 2. 

            Поступак прибављања и отуђења 

непокретности путем размене, сагласно Закону, 

подзаконским актима и одлукама Скупштине 

општине Врњачка Бања, које уређују ову област 

спровешће Комисија формирана решењем 

Скупштине општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 21/16,27/16,19/17 и 

10/18). 

            За прибављање непокретности из чл. 1. 

ове одлуке обезбеђена су посебна средства  у 

буџету Општине Врњачка Бања за текућу годину 

у којој се спроводи поступак, због утврђене 

обавезе општине да исплати разлику у тржишној 

вредности непокретности  које се размењују 

(која износи  у новцу 1.913.000,00 динара, 

израчунато према тржишној вредности 

процењеној од стране Комисије Пореске 

управе,бр.115-464-08-58/20 од 21.10.2020. године 

и бр.115-464-08-74/20 од 27.10.2020.год.). 

 

Члан 3. 

           Разлози за спровођење поступка из чл. 1. 

Ове Одлуке садржани су у чињеници да су 

парцеле које општина прибавља  обухваћене 

ПГР и  планиране за  јавну саобраћајну 

површину и за зону пословања –Прозводња 

П,као и да је к.п.бр.25/1 обухваћена 

урбанистичким пројектом фудбалских терена у 

Врњцима,према потврди Одсека за урбанизам 

бр.350-63/18 од 15.3.2018.год. па је у интересу 

општине да се исте прибаве и приведу намени и 

то разменом за стан који  власништво општине,а 

на који начин власник предметних парцела 

решава стамбено питање у истом 

поступку.Прибављањем обе парцеле  реализује 

се план уређивања грађевинског земљишта што 

је једна од основних функција општине,а све у 

остварењу циљева развоја општине Врњачка 

Бања.  

           Наведени разлози односно циљеви се не 

би могли реализовати јавним надметањем или 

прикупљањем писмених понуда.  

 

Члан 4. 

  Након спроведеног поступка, Комисија 

доставља Скупштини општине записник са 

предлогом Одлуке о располагању која ће 

садржавати све елементе прописане чл.37. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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Одлуке о начину поступања са непокретностима 

које су у јавној својини Општине Врњачка Бања, 

односно на којима општина Врњачка Бања има 

посебна својинска овлашћења и важећим 

законским прописима који уређују ову материју. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-864/20 од 20.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________ 

243. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл. 21, 22, 26 и 27 Закона о јавној својини 

(„Сл.гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др.закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/2018) и члaнa 55. став 1 тачка 15. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања”, бр.12/2019), донео је 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНОГ 

ВОЗИЛА РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПОТРЕБЕ  

УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА 

ЏАМИЋ“ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком општина Врњачка Бања 

даје на коришћење, без накнаде, Републици 

Србији, а за потребе Установе Дом здравља „Др 

Никола Џамић“  Врњачка Бања моторно возило  

марке Фиат, ТИПО СЕДАН,  регистарских 

ознака VB 030 MX, број шасије ZFA 

35600006T10450, број мотора 843A10002771362, 

година производње 2020.година, а које возило је 

Oпштина прибавила у поступку јавне набавке о 

чему је Уговор бр.110-273/20 од 

08.09.2020.године, а по одобравању 

финансијских средстава од стране Министарства 

без портфеља задуженог за демографију и 

популациону политику. 

Описано возило даје се Установи Дом 

здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања у 

циљу проширења капацитета возног парка ове 

Установе, што ће допринети бољој 

организованости рада исте а самим тим и 

унапређењу и бољој функционалности 

здравствене заштите на територији општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

Наведено возило из члana 1. ове Одлуке 

даје се на коришћење Републици Србији а за 

потребе Установе Дом здравља „Др Никола 

Џамић“ Врњачка Бања у исправном и возном 

стању, обзиром да је као ново прибављено у 

поступку јавне набавке и регистровано дана 

18.11.2020.године, број Полисе 100244330, а све 

трошкове око одржавања и регистрације за 

време коришћења након истека регистрације по 

наведеној Полиси сносиће Установа Дом 

здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. 

 

Члан 3. 

Република Србија преузима на 

коришћење наведено возило из члана 1. ове 

Одлуке а за потребе Установе Дом здравља „Др 

Никола Џамић“ Врњачка Бањаа Установа је у 

обавези да исто користи у складу са природом и 

наменом ствари са пажњом доброг домаћина, да 

истим управља у складу са члaном 24 Закона о 

јавној својини, односно да исто одржава, 

обнавља и унапређује, те да региструје уз 

сагласност надлежног органа општине Врњачка 

Бања у свему сагласно важећим законским 

прописима за ову врсту покретних стварим и 

другим важећим актима општине Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

Председник општине ће о давању 

накоришћење возила из члана 1. ове Одлуке 

закључити уговор са Републичком Дирекцијом 

за имовину РС и Установом Дом здравља „Др 

Никола Џамић“ Врњачка Бања којом ће се ближе 

прецизирати услови коришћења предметног 

возила, као и све овбавезе корисника које 

произилазе из коришћења истог. 

По закључењу уговора извршиће се 

записничка примопредаја возила, ближе 

описаног у члану 1. ове Одлуке, између 

Републике Србије и Установе Дом здравља „Др 

Никола Џамић“ Врњачка Бања, односно 

општине Врњачка Бања. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана 

оддана објављивања у ''Службеном гласнику 

РС.'' 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 9-771/20 од 25.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_________________________________ 
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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

244. 

На основу члана 29 став 1 и члана 41 став 

1 тачка 5 Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“, бр. 81/18), члана 6. став 1. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник РС”, број 15/16) 

члана 17. став 3. Уредбе о саставу и начину рада 

Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник 

РС“, бр. 27/20), Уредбе о мерама за спречавање и 

сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. 

гласнику РС“, 141 од 21. новембра 2020), Штаб 

за ванредне ситуације општине Врњачка Бања на 

седници одржаној телефонским путем дана 

23.11.2020. године, а у циљу спречавања ширења 

вируса Covid 19, на територији општине 

Врњачка Бања, доноси следећу 

 

Н А Р Е Д Б У 

 

УСКЛАЂУЈУ СЕ сви претходно донети 

акти Општинског штаба за ванредне ситуације 

на територији општине Врњачка Бања, са новим 

мерама Владе Републике Србије. 

 

1. Док траје опасност од ширења заразне 

болести COVID-19, за време боравка на јавним 

местима у затвореном простору, грађани су 

дужни да, због спречавања ширења заразне 

болести COVID-19, обавезно носе заштитне 

маске и одржавају међусобно растојање од 

најмање један и по метар између два лица која не 

бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 

m2 може бити присутно једно лице. 

На јавним местима на отвореном 

простору, уколико није могуће одржати 

растојање између два лица од најмање један и по 

метар (испред продавница, апотека, на 

аутобуским и другим стајалиштима и сл.), 

ношење заштитних маски је обавезно. 

У јавном друмском и железничком 

превозу путника обавезно је ношење заштитних 

маски. 

Родитељи малолетне деце или деце са посебним 

потребама, односно њихови старатељи дужни су 

да обезбеде да деца носе заштитну маску. 

 

2.  У периоду почев од 24. новембра 

2020. године закључно са 3. децембром 2020. 

године, радно време угоститељских објеката 

(ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), 

трговинских центара, позоришта, биоскопа и 

других установа културе и приређивача 

посебних и класичних игара на срећу ограничава 

се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова 

до 05.00 часова наредног дана. 

 

3. Ова наредба ступа на снагу 24. 

новембра 2020. године, а доносе се у циљу 

спречавања ширења вируса Covid 19, на 

територији општине Врњачка Бања домаћег 

становништва као и туриста који посећују 

Врњачку Бању. 

 

 4.Наредбу објавити у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

  

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217-1/20-151 од 23.11.2020.године 

 

Зам.КОМАНДАНТА-а ШТАБА 

Иван Џатић, с.р. 

_________________________________ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

245. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 26.11.2020. 

године, на основу члана 46 Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007,              

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018), члана 19 став 2 Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука 

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

УС, 24/2018, 41/2018,  41/2018 – др. закон, 

87/2018 и 23/2019), члана 22, 23, 24 и члана 33 

Правилника о раду савета за кординацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 8/2020), члана 18 Oдлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2020. годину 

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

11/20 и 54/20), члана 8 став 1 тачка 5 и члана 17 

Правилника о раду савета за коoрдинацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општина Врњачка Бања“, бр. 6/14), члана 59 

Статута општине Врњачка Бања  („Сл. лист 

општина Врњачка Бања“, бр. 12/19) и члана 33 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 52/20), на предлог Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања, 

доноси:  
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ДРУГУ 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 и 32/20). 

             

II 
  У делу „II“ 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 и 32/2), став 1. мења се и гласи:  

          „За реализацију овог Програма, Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2020. годину 

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

11/20 и 54/20), планирана су средства у укупном 

износу од 4.717.000,00 динара.  

 

III 
Део „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), мења се и 

гласи:  

 

„1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

на територији општине Врњачка Бања  у 

износу од 2.358.500,00 динара.    

 

1.1. поправка и одржавање вештачких избочина 

и платформи које представљају мере 

примарно усмерене ка смањењу брзине 

кретања возилом физичком дефлексијом  на 

површини коловоза -  200.000,00 динара (425 

– текуће поправке и одржавања)  

 

1.2. поправке и одржавање саобраћајне 

сигнализације(хоризонталне и вертикалне) и 

опреме у зона школа и вртића, зонам 

успореног саобраћаја, зонама „30“, зонама 

опасних кривина - 336.500,00 динара (425 – 

текуће поправке и одржавања)  

 

1.3.  текуће одржавање и поправка ограда за 

усмеравање пешака и ограда за задржавање 

возила - 200.000,00 динара (425 – текуће 

поправке и одржавања) 

 

1.4. уређење зона прегледности на раскрсницама, 

уређење растиња у зони пута, унапређење 

осветљења на раскрсницама, пешачким 

прелазима и тротоарима, постављање 

саобраћајних огледала на непрегледним 

деловима пута и раскрсницама - 450.000,00 

динара (511 – зграде и грађевински објекти) 

 

1.5. израда пројектне документације за 

постављање видео надзора на важнијим 

раскрсницама на градском подручју општине 

Врњачка Бања са применом система за 

аутоматску детекцију циљаних саобраћајних 

прекршаја у просторијама Полицијске 

станице Врњачка Бања и инспекцијских 

служби Општинске управе општине 

Врњачка Бања - 350.000,00 динара (511 – 

зграде и грађевински објекти) 

 

1.6. набавка и уградња видео надзора и додатних 

еленемата на постојећој рампи на улазу у 

бањски парк (укрштању Улица Драгише 

Мишовић, 7. Јула и Улице Светог Саве), 

набавка и уградња QUIKO рампе за 

регулацију саобраћаја (контролисано 

кретање возила) на делу Улице Саве 

Ковачевића по одобрењу надлежног органа 

Општинске управе општине Врњачка Бања.                                                                 

- 822.000,00 динара (512 – машина и опрема) 

 

2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања у износу од 500.000,00 динара) 

 

2.1.  Услуге организовања тренинга (спровођење 

стручне, теоријске и практичне едукације) 

безбедне вожње за возаче двоточкаша - 

500.000,00 динара (423 – услуге по уговору) 

 

3. Превентивно - промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања у износу од 958.500,00 

динара)    
 

    3.1. У функцији безбедности тракториста и 

бициклиста, набавка опреме 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) 
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     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)    

 

     3.3.   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) 

 

     3.4.   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 - 58.500,00 динара (423 – услуге 

по уговору) 

 

     3.4.   подршка у организацији иновативне 

кампање „Казнене карте“ која се спроводи у 

сарадњу са Агенцијом за безбедност саобраћаја 

Републике Србије, а иста је усмерена ка 

смањењу броја младих који управљају возилом 

под дејством алкохола - 500.000,00 динара (423 – 

услуге по уговору) 

 

4. Научно - истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања у износу од 50.000,00 

динара)        
 

   4.1.   Израда пројектно-техничке 

документације за побољшање безбедности 

саобраћаја на деоницама путева са високим 

степеном ризика и у зонама школа и вртића на 

територији општине Врњачка Бања - 50.000,00 

динара (511 – зграде и грађевински објекти) 

 

5. Рад савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања у износу 

од 850.000,00 динара) 

 

    5.1.   Техничко опремање јединица 

саобраћајне полиције које контролишу и 

регулишу саобраћај на територији општине 

Врњачка Бања (набавка опреме, уређаја и 

материјала за контролу и регулисање саобраћаја, 

контролу учесника у саобраћају и вршење 

саобраћајних увиђаја) - 50.000,00 динара (512 – 

машине и опрема) 

 

    5.2.   накнаде члановима Савета за рад у 

Савету, учешће на стручним скуповима и 

семинарима, трошкови стручног усавршавања из 

области безбедности саобраћаја - 400.000,00 

динара (423 – услуге по уговору) 

 

    5.3.   набавка опреме и уређаја (пнеуматске 

удлаге, два „екг“ апарата, инхалатор, инвалидска 

колица, торбе за лекове и остале медикаменте и 

др.) Дому здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 

Бања за случај хитног пружања помоћи 

учесницима у саобраћајним незгодама, на месту 

настанка саобраћајне незгоде  - 400.000,00 

динара (512 – машине и опрема) 

 

IV 

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 26.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 

246. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној дана 26.11.2020. 

године, на основу чл.46. Закона о локалној 

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

други закон и 101/16- други закон),  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“, 
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бр.52/20) и Закључка Општинског већа бр. 400-

2888/20 од 26.11.2020.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“, 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  1.556.402,46 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава  Општинска управа –, у оквиру  главе 

4.01.25. Дом здравља „Др Никола Џамић“ 

Врњачка Бања, функционалне класификације 

760, програм 1801 Здравствена заштита, 

програмска активност 1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене 

заштите, економска класификација 464, назив 

економске класификације Донације и трансфери 

фонду за здравствено осигурање.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 464 Донације и 

трансфери фонду за здравствено осигурање.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2888/20 од 26.11.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 

Бања, број 400-2888/20 од 25.11.2020.г. за 

реализацију споразума за чије је закључивање 

Општинско веће дало сагласност Закључком бр. 

400-2737/20 од 18. новембра 2020.год 

 

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 

Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 

Бања. 

Обавезује се Дом здравља „Др Никола Џамић“ 

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 Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка 

Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2888/20 од 26.11.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 
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