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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
61. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.2.2021.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 149/21), Одлуке о 

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

лист општине Врњачка Бања", бр. 71/20), члана 

59 Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“,бр. 1/21-пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр.400-437/21 од 25.2.2021.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  1.850.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.07.02. 

Управљање добрима од општег интереса  и 

добрима у општој употреби у јавној својини (део 

за јавну расвету), функционална класификација 

640, програм 1102 Комунална делатност, 

програмска активност 0001 Управљање 

/одржавање јавним осветљењем, економска 

класификација 511, назив економске 

класификације –Зграде и грађевински објекати, 

односно у финансиијском плану за 2021.годину, 

конто 511200 Изградња зграда и објеката.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511- Зграде и 

грађевински објекати. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

437/21 од 25.2.2021.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-437/21 од 12.2.2021.г., за набавку 

светлећих фигура у циљу туристичке промоције 

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 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: 400-437/21 од 25.2.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

 

62. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.2.2021.год., на основу чл.46. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVII – БРОЈ  8– ВРЊАЧКА БАЊА –    26.2.2021. ГОДИНЕ 
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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 149/21), Одлуке о 

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

лист општине Врњачка Бања", бр. 71/20), члана 

59 Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“,бр. 1/21-пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр.400-465/21 од 25.2.2021.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  240.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.07.05. Саобраћај, 

функционална класификација 450, програм 0701 

Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура, програмска активност 0005 

Унапређење безбедности саобраћаја, економска 

класификација 512, назив економске 

класификације Машине и опрема, односно у 

Финансијском плану за 2021.годину, конто 

512100 Опрема за саобраћај. 

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-

465/21 од 25.2.2021.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, 

број 400-465/21 од 18.2.2021.г., за измирење 

пренетих обавеза из 2020.године, набавка рампе 

у улици Саве Ковачевића. 

 

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: 400-465/21 од 25.2.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

63. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.2.2021.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. 71/20), члана 59 Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.1/21-пречишћен текст ), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

Закључка Општинског већа бр. 400-374/21 од 

25.2.2021.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 

локалне самоуправе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају се средства у укупном  

износу од 500.000,00 динара у корист у разделу 

4 директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.01.35. Трансфери 

основним школама, функционална 

класификација 912, програм 2002 Основно 

образовање и васпитање, програмска активност 

0001 Функционисање основних школа, 

економска класификација 463, назив економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти, односно у Финансијском плану 

ОШ „Бане Миленковић“ за 2021.годину 

економска класификација 5114 Пројектно 

планирање. 

 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

374/21 од 25.2.2021.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село , број 400-

374/21 од 8.2.2021.г. на име израде пројектне 

документације за санацију објекта школе „Бане 

Миленковић“ Ново Село (друга и трећа фаза). 

 

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 „Бане Миленковић“ Ново Село. 

Обавезује се ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село  

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 „Бане Миленковић“ Ново Село. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-374/21 од 25.2.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

64. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 25.2.2021.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 149/21), Одлуке о 

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

лист општине Врњачка Бања", бр. 71/20), члана 

59 Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“,бр. 1/21-пречишћен 

текст), члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр.400-488/21 од 25.2.2021.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  1.080.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.06. Установа 

Спортски центар, функционална класификација 

810, програм 1501 Локални економски развој, 

пројекат 1501-007 Фудбалски терен у Врњцима, 

економска класификација 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти, 

односно у Финансијском плану за 2021.годину 
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економска класификација 5112 Изградња зграда 

и објеката 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511- Зграде и 

грађевински објекати. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

488/21 од 25.2.2021.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Спортски центар“ Врњачка Бања, 

број 400-488/21 од 22.2.2021.г., за измирење 

преузетих обавеза везаних за изградњу 

фудбалског терена у Врњцима. 

 

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 „Спортски центар“ Врњачка 

Бања.  

Обавезује се Установа „Спортски центар“ 

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 Установа „Спортски центар“ Врњачка Бања  

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-488/21 од 25.2.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

65. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем  дана 25.2.2021.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 59 Статута 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-

512/21 од 25.2.2021.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  200.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.01.01. Општинска 

управа, функционална класификација 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалне самоуправе, економска класификација 

425, назив економске класификације Текуће 

поправке и одржавања, односно у Финансијском 

плану за 2021.годину економска класификација 

4251 Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката. 

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425 Текуће 

поправке и одржавања. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

512/21 од 25.2.2021.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председника општине, број 400-512/21 од 

25.2.2021.г. за санацију и адаптацију санитарног 

чвора Специјалне болнице за интерне болети 

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 
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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: 400-512/21 од 25.2.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 6     -   Број  8.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     26.2.2021. године 

  

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

61. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                  .....     1 

62. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                  .....     1 

63. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                  .....     2 

64. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                  .....     3 

65. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве                                                  .....     4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

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 
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