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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

139. 
Општинско веће општине Врњачка Бања, на ванредној седницин Општинског већа одржаној дана 

23.04.2021.године, на основу члана чл.33 Пословника Општинског већа („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.52/20), чл.25 Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 

58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење),и члана 24 став 1 Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 

8/2017), чл. 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр:13/10, 

100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14),  Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист“ 

општине Врњачка Бања, број 71/20 и 15/21), Решења Комисије за контролу држвне помоћи бр.400-

3281/20 од 22.01.2020.год., Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Врњачка Бања у 2021.год. бр.400-

362/21 од 8.2.2021.год.,  Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Врњачка Бања у 2021.год. бр.400-

362/21 од 8.2.2021.год. и Предлога Комисије за расподелу средстава са образложењем бр.400-362/21 од 

19.04.2021 .год.и донело је, 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава из буџета општине Врњачка Бања за пројекте  

којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2021. години 

 

I 

Средства у износу од 8.600.000,оодин. Распоређују се за реализацију следећих пројеката: 

 

Р. бр. 

Подносилац пројекта Назив пројекта Назив медија Одобрена средства 

1. РТВ Врњачка Бања“ доо „Променада -2021.година  

рекорда“ 

Телевизијски  

програм 

4.000.000,00 

2. РТВ Врњачка Бања“ доо „Буђење“ Радијски  

програм 

1.600.000,00 

3. „Prime time “ 

Марина Миљковић Дабић 

„Врњачка Бања-нова прича“ Интернет 

 портал 

100.000,00 

4. Mix media 2009 

Краљево 

„Туристички потенцијали 

 Врњачке Бање“ 

Телевизијски 

 програм 

150.000,00 

5. Друштво за маркетинг,  

емитовање и продукцију тв 

 Програм –Медиа прес  

„Разговори из Врњачке Бање“ Радио програм 200.000,00 

6. ПР агенција за рекламу 

 „Канал 12-037“  

„Разгледница из Врњачке Бање“ Интернет  

портал 

150.000,00 

7. Радио телевизија Крушевац „ Мостови који спајају обале, 

 време и људе“ 

Други део серијала о  

бањским мостовима  

Телевизијски 

 програм 

200.000,00 

8. РТВ Краљево и Ибарске 

 новости доо Краљево 

„Инвестирање у будућност- 

Врњачка Бања“ 

Телевизијски  

програм 

800.000,00 

9. „Инфопрес 036“ -Краљево „Радујем се сваком дану“ Интернет 

 портал 

50.000,00 
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10. Max Mari Production Краљево „Неконтролисано експлоатисање 

лековитих вода прети лековитим 

изворима“ 

Интернет 

 портал 

100.000,00 

11. „ADD production“ 

Крушевац 

„Врњачка Бања-право место за спортисте“ Интернет  

портал 

400.000,00 

12. „ADD production“ 

Крушевац 

„Извори здравља у 

 Врњачкој Бањи“ 

Телевизијски 

 програм 

250.000,00 

13. „Мелос доо Краљево“ „Врњачки портрет“ Телевизијски 

програм 

200.000,00 

14. Предузеће за информисање и 

маркетинг In network solution doo  

 

„Млади у Врњачкој Бањи данас“ Интернет 

 портал 

150.000,00 

15. „RM Production“ Радомир  

Матовић, Конванлук  

„Бања на туристичкој  

разгледници“ 

Интернетпортал и 

телевизијски програм 

100.000,00 

16. Агенција за продукцију „On line“ 

Љубиша Лешевић 

„Бањски павиљон“ Интернет  

портал 

150.000,00 

 

 

УКУПНО   8.600.000,00 

 

Директни корисник 2-Председник општине и општинско веће, Програмска класификација 1201-

0004 Програмска активност 0004-Остваривање јавног интереса у области јавног информисања, економска 

класификација 423-Услуге по уговору у износу од 8.600.000,00 дин. 

II 

 Нису подржани следећи пројекти: 

 

Р. 

бр. 

Подносилац пројекта Назив пројекта Назив медија 

1. Агенција за 

консалтинг „Лотис“ 

Крушевац 

„Медијска 

писменост младих 

Врњачке Бање“ 

Интернет портал 

2. „Агенција „МР 

Медиа“ 

Шабац 

„На позив Врњачке 

Бање“ 

Телевизијски 

програм 

3. Радиодифузно 

друштво РТВ „АС“ 

Шабац 

„Светиње Врњачке 

Бање“ 

Телевизијски 

програм 

4. Mix media 2009 

Краљево 

„Бањске теме“ Интернет портал 

5. Савез Срба из Региона 

Београд 

„Српско коло 

Врњачка Бања“ 

Штампани 

медији 

6. Удружење грађана 

„Паланка данас“ 

Смедеревска паланка 

„Положај ЛГБТ 

заједнице у Србији“ 

Интернет 

портали 

7. Kopernikus cable 

network , Ниш 

„Врњачка Бања-

одмор за душу и 

тело“ 

Телевизијски 

програм 

8. Радња за производњу 

телевизијског 

програма „Агро југ 

медија“-Лела Грујић 

ПР Ниш 

„Жене у 

агробизнису- 

Врњачка Бања“ 

Телевизијски 

програм 

9. PR West media press, „Врњачка Бања у Интернет портал 



 Страна 3     -   Број  24.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.4.2021. године 

  

 
 

Snežana Despotović 

Ужице 

служби грађана“ 

10. Удружење грађана 

„Младо срце“ 

Трстеник 

„Ти си Бања, ти си 

Србија“ 

Интернет портал 

11. 

 

„Инфо 24“ Медиа доо 

Београд 

„Градске теме 

Врњачка Бања“ 

Телевизијски 

програм 

12. Продукција тв 

програма и маркетинг 

агенције „Селос“ 

Краљево 

„Нераскидива веза 

бањског туризма и 

пољопривреде“ 

Интернет портал 

13. Веб портал „S-WOLF 

media group“ Гордана 

Аксентијевић 

предузетник 

Крагујевац 

„Врњачка Бања на 

длану“ 

Интернет портал 

14. Удружење 

Панчевачки 

омладински центар 

Панчево 

„Зелена апотека са 

планине Гоч“ –моћ 

лековитог биља из 

околине Врњачка 

Бања“ 

Интернет портал 

 

 

III 

 

На основу овог решења Председник општине Врњачка Бања закључиће уговор са сваким 

учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројеката наведених у тачки I овог решења. 

Подносиоци који су добили мањи износ средстава од траженог износа у обавези су да доставе 

ревидиране буџете. 

IV 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ и  на веб-сајту општине 

Врњачка Бања www.vrnjackabanja.gov.rs,  и доставити свим учесницима конкурса у електронској форми . 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-362/2021 од 23.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Бобан Ђуровић, с.р. 
______________________________________________________________________________ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

140. 

На   основу   члана   69.   Закона   о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020 ), члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.г.(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) и члана 55 Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19 и 72/20),  председник  Општине  Врњачка Бања доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  општине Врњачка Бања за 2021.г., у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – Општинске управе,  глава  4.01.02.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, програмска активност 0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају се средства у 

износу од 100.000 динара, у корист апропријације у разделу 4 директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.15. Месна заједница Подунавци, функционалне класификације 130, програм 

0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0002 Функционисање месних заједница, 

економске класификације 482, назив економске класификације Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате, односно у Финансијском плану за 2021.годину економска класификација 4823, назив економске 

класификације Новчане казне, пенали и камате. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и увећати 

планирана позиција 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате. 

 

 2. Средства из претходне тачке одобравају се на основу захтева индиректног корисника буџета Месне 

заједнице Подунавци, број 400-445/21 од 17.02.2021.г., а на име обезбеђивања додатних средстава за 

реализацију обавеза по основу решења Општинског суда Врњачка Бања, број I ПЛ-310/20 од 04.11.2020.г.  

  

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 Месне заједнице Подунавци. 

Обавезује се Месна заједница Подунавци 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. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу Општине Врњачка Бања“.    
   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-445/2021 од 18.2.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 
______________________________________________________________________________ 

141. 

На   основу   члана   69.   Закона   о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.г.(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 15/21) и члана 55 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19 и 72/20),  председник  Општине  Врњачка 

Бања 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., у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – Општинске управе,  глава  4.01.02.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, програмска активност 0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају се средства у 

износу од 1.000 динара, у корист апропријације у разделу 4 директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.07.05. Саобраћај, функционалне класификације 450, програм 0701 

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0005 Унапређење 

безбедности саобраћаја, економске класификације 416, назив економске класификације Награде 
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запосленима и остали посебни расходи, односно у Финансијском плану за 2021.годину економска 

класификација 416100, назив економске класификације Награде запосленима и остали посебни расходи.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и увећати 

планирана позиција 416 Награде запосленима и остали посебни расходи.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на основу захтева индиректног корисника буџета 

Општинске стамбене агенције, број 400-855/21 од 13.04.2021.г., а на име отварање нове  апропријације 

економске класификације 416 Награде запосленима и остали посебни расходи, како би се створили 

услови за правилно евидентирање пословних промена. 

  

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. 

Обавезује се Општинска стамбена агенција 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. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу Општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-855/2021 од 13.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 
______________________________________________________________________________ 

142. 

На   основу   члана   69.   Закона   о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.г.(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 15/21) и члана 55 Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19 и 72/20),  председник  Општине  Врњачка 

Бања 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., у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – Општинске управе,  глава  4.01.02.  Буџетске  резерве, 

функционална  класификација  160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, програмска активност 0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају се средства у 

износу од 1.000 динара, у корист апропријације у разделу 4 директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.01.01. Општинска управа, функционалне класификације 130, програм 0602 

опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, 

економске класификације 485, назив економске класификације Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа, односно у Финансијском плану за 2021.годину економска 

класификација 485100, назив економске класификације Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и увећати 

планирана позиција 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на име отварања нове  апропријације економске 

класификације 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, како би се 

створили услови за правилно евидентирање пословних промена. 

  

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 управе. 

Обавезује се Општинска управа 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. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу Општине Врњачка Бања“. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-908/2021 од 20.4.2021.год. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Бобан Ђуровић, с.р. 
______________________________________________________________________________ 
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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  
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