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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

322. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

18.12.2020.године 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),  члана 8 Одлуке о установљавању награде 

најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 9/13-пречишћен 

текст), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања 

за 2020. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 41/19, 11/20, 54/20 и 68/20), чл.59. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњ.Бања'', бр. 12/19), члана 33 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.52/20), Закључка Одсека за привреду и 

друштвене делатности, бр. 400-2707/20 од 

06.11.2020. године, Одлуке којом су утврђени 

начин, услови и рок за за подношење предлога за 

доделу награда најбољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“ за 2020. годину, бр. 400-2715/19 од 

09.11.2020. године, по разматрању предлога 

Комисије за спровођење поступка доделе 

награда најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 

постигнут успех у школској 2019/20. години, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о додели награде најбољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“ 

за 2020. годину 

 

1. 

За 2020. годину додељују се три награде 

набољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ по основу 

постигнутог успеха у школској 2019/20. години:  

једна награда најбољем ученику основних школа 

на територији општине Врњачка Бања,  

једна награда најбољем ученику средњих школа 

на територији општине Врњачка Бања и  

једна награда најбољем студенту који имају 

пребивалиште на територији општине Врњачка 

Бања. 

 

2.  

Предлози за доделу награда из тачке 1 

став 1 дати су у складу са Одлуком о 

установљавању награде најбољи најбољем „Др 

Зоран Ђинђић („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), и то у складу 

са чланом 2 Одлуке. 

 

3. 

Награде се додељују:  

Трифуновић / Иван / Милици из Врњачке 

Бање, ул. Вука Караџића бр. 3, за постигнут 

успех у осмом разреду ОШ „Попински борци“ у 

Врњачкој Бањи, као најбољем ученику основних 

школа у школској 2019/20. години, у износу 

једне просечне зараде без пореза и доприноса за 

општину Врњачка Бања за септембар 2020. 

године, што износи 45.447,00 динара; 

Бабић / Срећко / Сари из Новог Села, ул. 

Зајечавска бр. 12, за постигнут успех у четвртом 

разреду Гимназије у Врњачкој Бањи, као 

најбољем ученику средњих школа у школској 

2019/20. години, у износу једне ипо просечне 

зараде без пореза и доприноса за општину 

Врњачка Бања за септембар 2020. године, што 

износи 68.170,50 динара. 

Бубања / Горан / Миљани из Врњачке Бање, ул. 

Бановић Страхиње бр. 7, за постигнут успех на 

четвртој години студија на Медицинском 

факултету у Београду, као најбољем студенту у 

школској 2019/20. години, у износу две просечне 

зараде без пореза и доприноса за општину 

Врњачка Бања за септембар 2020. године, што 

износи 90.894,00 динара; 

 

4. 

Обрачун  награде вршен је сагласно 

члану 4 Одлуке о установљавању награде 

најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић, а у складу 

са опредељеним средствима Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2020. годину („Сл. 

лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/19, 11/20 и 

54/20). 

 

5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2715/20 од 18.12.2020.године 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVI – БРОЈ  70– ВРЊАЧКА БАЊА –    18.12.2020. ГОДИНЕ 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 

323. 

Општинско веће општине Врњачка Бањ 

ана ванредној седници одржаној дана 

20.5.2019.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), 

Законаобуџетскомсистему ("Сл. гласникРС", 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, 54/20 и 68/20), 

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 18.децембра 2020.године, 

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР. 400-2381/20 од 25.9.2020.год. 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-2381/20 од 

25.9.2020.године, којим су 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) којим 

суу 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, одобрена 

средства у укупном износу од320.000,00 

динарау корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе4.01.16 

Удружења и савези,  функционална 

класификација 160, програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 

0001Функционисање локалне самоуправе, 

економска класификација 4819, назив економске 

класификације Дотације непрофитним 

институцијама.  

 

2. Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр.400-2381/20 од 25.9.2020.год. и укида се 

Решење Општинског већабр.400-2381/20 од 

25.9.2020.год. 

Општинско веће сада доноси Решење о укидању 

Решења о употреби средстава текуће буџетске 

резерве на основу Закључка Општинског већа 

бр. 400-2381/20 од 18.12.2020. године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Одсекзабуџет и финансије. 

 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2381/20 од 18.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 

324. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

18.12.2020.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, 54/20 

и 68/20), 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.400-3007/20 од 

18.12.2020.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, 

54/20 и 68/20) 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 
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активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства у укупном 

износу од  600.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.01 Општинска управа,  

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалне самоуправе, 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-

3007/20 од 18.12.2020.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управе, број 400-3007/20 од 

15.12.2020.г. на име набавке услуге за Израду 

економско-финансијске и правне анализе 

пословања ЈП "Бели извор"  са израдом предлога 

мера финанијске консолидације 

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 Општинске управе 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: 400-3007/20 од 18.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 

325. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

18.12.2020.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, 54/20 

и 68/20), 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.400-3047/20 од 

18.12.2020.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, 

54/20 и 68/20) 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  900.000,00 динара у корист 

апропријације у разделу 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.01.01 Општинска управа,  

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалне самоуправе, економска класификација 

481, назив економске класификације Дотације 

невладиним организацијама, односно у 

Финансијском плану за 2020.годину економска 

класификација 4819 Дотације осталим 

непрофитним институцијама.  

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-
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3047/20 од 18.12.2020.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управе, број 400-3047/20 од 

17.12.2020.г. на име обезбеђења средстава за 

породице које су изгубиле члана услед заразне 

болести COVID-19. 

 

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 Општинске управе 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: 400-3047/20 од 18.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 

326. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

18.12.2020.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, 54/20 

и 68/20), 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.400-3058/20 од 

18.12.2020.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, 

54/20 и 68/20) 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 4.05.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-

3058/20 од 18.12.2020.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

3058/20 од 18.12.2020.г. на име проширења 

Програма опште туристичке пропаганде 

пропаганде (сарадња са Alo Media sistem 

Beograd- промоција Врњачке Бање). 

 

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 
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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: 400-3058/20 од 18.12.2020.године 

 

ПРЕДСЕДНИКОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

_____________________________________ 
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