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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
52. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

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

101/16 и 47/18),  члана 11 став 4 Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана 29 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-

пречишћен текст, 10/18 и 31/19), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 71/20), 

чл.59 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.01/21-пречишћен 

текст) и чл. 33 Пословника Општинског Већа 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.52/20), 

донело је 

 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних 

и средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких  

струковних студија, специјалистичких  

академских студија  и докторских академских 

студија, за 2021. буџетску годину 

 

Члан 1 

Овим закључком, сагласно члану 29 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања, 

утврђује се начин и новчани износ као 

финансијска помоћ породици у корист 

даровитих ученика основних и средњих школа, 

студената и свршених студената основних, 

мастер, специјалистичких и докторских 

академских студија и специјалистичких 

струковних студија, акредитованих 

високошколских установа, који студирањем на 

високошколској установи остварују 240, 300, 

360, 480 бодова. 

Новчана помоћ додељује се из буџета за 

2021. годину по основу постигнутих резултата у 

школској 2020/21. години, у складу са чланом 

18, 19 и 20 Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања ученицима који су први пут 

уписали одређени разред, односно студентима 

који су први пут уписали годину студија, који 

нису губили ниједну годину у току студија, нити 

су користили мировање права и обавеза, нити су 

мењали високошколску установу, нису у радном 

односу, а имају пребивалиште са својом 

породицом на територији општине Врњачка 

Бања најмање задњих пет година до дана 

подношења захтева за наведену помоћ. 

Новчана помоћ се додељује и за учешће 

у научно-истраживачким радовима, за израду и 

публикацију научних-стручних радова, ради 

омогућавања учешћа на републичким и 

међународним такмичењима из једне или више 

области, за едукацију и усавршавање 

талентованих ученика и студената. 

 

Члан 2 

Поступак доделе једнократне помоћи из 

члана 1 став 1 и 2 спроводи Комисија коју је 

формирао председник Општине, чији задатак је 

да распише конкурс, утврди критеријуме и 

сачини предлог листе за доделу помоћи, по 

основу успеха ученика и студената постигнутог 

у школској 2020/21. години. 

Новчана средства по основу поднетог 

захтева и достављене одређене прописане 

документације остварују: 

-ученици основних и средњих школа који поред 

постигнуте просечне оцене од 5,00 у претходно 

завршеном разреду имају и освојено једно од 

прва три места из једног предмета на највишем 

нивоу такмичења, односно у дисциплини или 

смотри, којa је обухваћенa Календаром 

такмичења или смотри Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС за ту школску 

годину. 

-студенти који нису губили ниједну годину 

током студија, нису користили мировање права 

и обавеза, који су према наставном плану и 

програму високошколске установе на којој 

студирају положили све испите из претходне 

године студија, а на мастер и специјалистичким 

студијама одбранили завршни рад, односно на 

докторским одбранили докторску дисертацију и 

постигли укупну просечну оцену најмање 9,50 и 

вишу. 
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Члан 3 

Једнократна новчана помоћ изузетно, без 

спровођења конкурса, а на основу достављеног 

доказа о испуњености услова из члана 18, 19 и 

20 Одлуке може да се додели даровитом 

ученицима, студентима и свршеним студентима 

из члана 1 по основу поднетог захтева, а по 

основу донетог решења организационе јединице 

Општинске управе надлежне за послове 

образовања, за учешће у научно-истраживачким 

радовима, за израду и публикацију научних-

стручних радова, ради омогућавања учешћа на 

републичким и међународним такмичењима из 

једне или више области, за едукацију и 

усавршавање талентованих ученика и студената. 

 

Члан 4 

Висина укупног износа једнократне 

новчане помоћи за наставну годину за коју се 

додељује новчана помоћ износи: 

-ученицима основних школа за постигнут успех 

у школи и на такмичењима: 

од првог до четвртог разреда  -  5.500,00 динара; 

од петог до осмог разреда - 11.000,00 динара; 

-ученицима средњих школа за постигнут  

успех у школи и на такмичењима - 16.000,00 

динара; 

-судентима високошколских установа,  

односно свршеним студентима који нису  

у радном односу - 32.000,00 динара. 

Укупна новчана помоћ коју остварује 

даровити ученик, односно студент, по свим 

основама из поглавља 4. Право на помоћ у 

школовању даровите деце, за постигнут успех у 

одређеној школској години не може прећи 

утврђени износ из става 1 овог члана. 

 

Члан 5 

Новчана средства у складу са чланом 23а 

Одлуке остварују ученици основних и средњих 

школа, поводом школске славе Светог Саве, на 

основу постигнутих резултата у претходној 

школској години, у складу са закључком Актива 

директора и предлога надлежне организационе 

јединице за послове образовања утврђују се 

актом председника Општине, до износа који је 

прописан чланом 4 овог закључка, уколико иста 

за ту школску годину нису остварили на основу 

лично поднетих захтева. 

 

Члан 6 

Решење о додели новчане помоћи 

реализује Одсек за буџет и финансије 

Општинске управе општине Врњачка Бања. 

 

 

Члан 7 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2021. годину („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 71/20), раздео 4, глава 4.01.34., 

функционална класификација 900, програмска 

класификација 0901-Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0901-0006- Подршка деци 

и породици са децом, ред. бр. позиције 116, 

економска класификација 47271, назив позиције 

- Накнаде из буџета за образовање. 

 

Члан 8 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се за 

постигнуте резултате у школској 2020/21. 

години, а новчана помоћ која се додељује 

поводом школске славе Светог Саве за 

постигнуте резултате у школској 2019/20. 

години. 

 

Члан 9 

Овај закључак објављује се у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-93/21 од 22.1.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

53. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем  дана 28.1.2021.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, 72/19 и 149/20 ), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 71/21), члана 

59Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.01/21-пречишћен 

текст ), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр.400-262/21 од 28.1.2021.год,  

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2021.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) 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  800.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.01.03 

Пружање социјалних услуга особама са 

сметњама у развоју, функционална 

класификација 010, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0008 

Подршка особама са инвалидитетом, економска 

класификација 472, назив економске 

класификације Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета, односно у Финансијском плану за 

2021.годину конто 472300 Накнаде из буџета за 

децу и породицу.  

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 472 Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-262/21 

од 28.1.2021.г., а поводом захтева директног 

корисника буџетских средстава Општинске 

управе, број 400-262/21 од 27.1.2021.г. набавке 

услуге Дневни боравак за децу , младе и одрасла 

лица са сметњама у развоју. 

 
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: 400-262/21 од 28.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 

54.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем  дана 29.1.2021.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, 72/19 и 149/20 ), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 71/21), члана 59Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.01/21-пречишћен текст ), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.52/20) и Закључка Општинског већа бр.400-

291/21 од 29.1.2021.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 2021.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) 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  7.490.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника буџета Општинска управа, 

глава 4.01.49. Пројекат: Иновативни развојни 

центар-ИРЦ“, функционална класификација 474, 
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програм 1501 Локални економски развој, 

пројекат 0602-5003 Пројекат: Иновативни 

развојни центар-ИРЦ“, економска 

класификација 512, назив економске 

класификације Машине и опрема, односно у 

Финансијском плану за 2021.г., економска 

класификација 512200 Административна опрема, 

са следећим програмским параметрима: 

 

Програмски параметри 

Шифра и назив пројекта: 1501-5003 Пројекат: 

Иновативни развојни центар-ИРЦ 

Буџетски корисник који реализује пројекат и 

одговорна лица за реализацију пројекта: 

-Општинска управа, Славиша Пауновић, 

начелник Општинске управе 

Општи циљ: 5.3.Унапређење просторних 

капацитета локалних институција  

Циљ пројекта: Успостављање Иновативног 

развојног центра 

Индикатор исхода: Изгарђен Иновативни 

развојни центар 

Извор верификације: Извештај о реализацији 

пројекта 

 

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 512 Машине и 

опрема. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

291/21 од 29.1.2021.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Општинске управе, број 400-291/21 од 

29.1.2021.г. за извршење створених пренетих 

обавеза из 2020.године за реализацију пројекта 

„Иновативни развојни центар“. 

 
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: 400-291/21 од 29.1.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 

___________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 

52. Закључак о утврђивању новчаног износа као помоћ породици, у корист даровитих 
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специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских 

академских студија за буџетску 2021.годину                                                                           .....     1 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени лист 

општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

  

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/

