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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

250. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.7.2021. 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 61. став 13. и сатав 14. Закона о 

буџетском систему („Службени 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. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 38. 

став 12. Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2021. годину („Службени лист Општине 

Врњачка Бања“, 71/20 и 15/21), члана 59 Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.01/21-пречишћен текст и 

4/21 ) и члана 33 Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20),  донело је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се пренос дела 

планираних средстава са апропријације утврђене 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2021.г. („Службени лист Општине Врњачка 

Бања“, 71/20 и 15/21) из члана 54, која се налази 

у разделу 4, глава 4.06., функционална 

класификација 810 Услуге рекреације и спорта, 

програмска класификација – програм 1301 

Развој спорта и омладине, програмска активност 

0004 Функционисање локалних спортских 

установа, економска класификација 424 

Специјализоване услуге, односно у 

Финансијском плану за 2021.годину конто 

424200 Услуге образовања, културе и спорта, у 

износу од 5.000.000 динара у текућу буџетску 

резерву. 

 

Члан 2. 

Ова одлука се доноси на основу Дописа 

број 400-1658/21 од 20.07.2021.г. године, који је 

Установа Спортски центар Врњачка Бања 

упутила председнику општине Врњачка Бања о 

промени околности које се односе на планирани 

износ апропријације са које се преносе средства 

у текућу буџетску резерву из претходног члана 

ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Општинско веће констатује да измењене 

околности које се наводе у члану 2 ове одлуке не 

угрожавају утврђене приоритете унутар буџета 

за 2021.г. већ се само у оквирима одобреног 

буџета ствара основ за прерасподелу 

планираних средстава за финансирање пројеката 

чија је вероватноћа реализације извеснија. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у Службеном листу 

општине Врњачка Бања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1658/21 од 20.7.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

 

________________________________________ 

251. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем  дана 20.07.2021.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 и 15/21), члана 59 

Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

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

текст и 4/21), члана 33 Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVII – БРОЈ  37– ВРЊАЧКА БАЊА –    26.7.2021. ГОДИНЕ 
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Општинског већа бр. 400-1661/21 од 20.07. 

2021.године,  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 и 

15/21) 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  1.000.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа функционална 

класификација 912, глава 4.01.45. 

Пројекат:Изградња фискултурне сале у ОШ 

„Бане Миленковић“ у Новом Селу 2. Фаза, 

програм 1301 развој спорта и омладине, редни 

број пројекта 1301-5002, економска 

класисификација 511 Зграде и грађевински 

објекти, односно у Финансијском плану за 

2021.годину конто 511200 Изградња зграда и 

објеката. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1661/21  од 20.07.2021. г., а поводом захтева 

директног корисника Општинска управа број 

400-1661/21 од 20.07.2021.г. на име 

обезбеђивања додатних средстава за реализацију 

обавеза по основу поднетих пореских пријава 

пореза на додатну вредност, а везано за 

реализације пројекта Изградња фискултурне 

сале у ОШ „Бане Миленковић“ у Новом Селу. 

  

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 општине Врњачка 

Бања. 

Обавезује се 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: 400-1661/21 од 20.7.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

 

________________________________________ 

252. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем  дана 23.07.2021.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 и 15/21), члана 59 

Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

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

текст и 4/21), члана 33 Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-1675/21 од 23.07. 

2021.године,  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 и 

15/21) 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  330.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 
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директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 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 2021.годину конто 

424900 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-

1677/21  од 23.07.2021. г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

1677/21 од 22.07.2021.г. на име реализације 

сарадње са „BEGINNER LEVEL DOO“  у чијем 

саставу је рекламна агенција  „LUNA D DOG“ 

која у сарадњи са МЗ Вукушица  ради на 

промоције Врњачке  Бање кроз културно 

уметничке манифестације и обележавање сеоске 

славе Преподобна мученица Параскева 

08.08.2021. године. 

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 

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: 400-1675/21 од 23.7.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

 

________________________________________ 

253. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем  дана 23.07.2021.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 и 15/21), члана 59 

Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

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

текст и 4/21), члана 33 Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.52/20) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-1677/21 од 23.07. 

2021.године,  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 и 

15/21) 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  380.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 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 2021.годину конто 

424900 Остале специјализоване услуге.  

За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге. 
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1677/21  од 23.07.2021. г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

1677/21 од 22.07.2021.г. на име реализације 

сарадње са „BEGINNER LEVEL DOO“  у чијем 

саставу је рекламна агенција  „LUNA D DOG“ 

која у сарадњи са МЗ Вранеши  ради на 

промоције Врњачке  Бање кроз културно 

уметничке манифестације и обележавање сеоске 

славе Огњена Марија. 

  

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 

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: 400-1675/21 од 23.7.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 

 

________________________________________ 

254. 

Општинско веће општине Врњачка Бања на 

ванредној седници одржаној телефонским путем 

дана 21.7.2021.године, на основу чл.46 Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 

83/14- други закон, 101/16 и 47/18), чл. 68 и 100 

Закона о заштити животне средине („Сл. гласник 

РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 

72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 

76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. Закон), 

члана 4, 5 и 6 Одлуке о образовању Буџетског фонда 

за заштиту и унапређење животне средине општине 

Врњачка Бања („Сл. лист. општине Врњачка Бања“, 

бр: 16/2009),  чл. 59 Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр: 1/21-

пречишћен текст и 4/21) и чл. 33 Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 52/20), по разматрању 

предлога Програма коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине за 2021. годину, 

(у даљем тексту Програм), и добијеној сагласности 

Министарства заштите животне средине бр: 401-00-

00572/2021-02 од 14.4.2021. године   усвојило је: 

 

 ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ  

 

I  

Заштита животне средине представља 

организационо предузимање мера и активности 

ради очувања и рационалног коришћења природних 

богатстава и радом створених вредности и 

спречавања и отклањања штетних последица које 

угрожавају ове вредности као и здравље и живот 

људи.  

Циљ Програма је да се свеобухватно сагледа 

проблем динамичке заштите животне средине на 

подручју општине Врњачка Бања, полазећи од 

садашњег стања, узимајући у обзир правце и 

динамику развоја места, у циљу побољшања 

квалитета живота, животног стандарда становника и 

животне средине уопште. 

Програмом је предвиђено да стратегија и 

приоритети заштите животне средине, морају бити 

уско повезани са стратегијом, динамиком и 

приоритетним правцима даљег развоја Врњачке 

Бање, као и ширег окружења. Систем управљања 

животном средином који усклађује однос између 

заштите и унапређивања животне средине и развоја 

општине, остварује се успостављањем интегралног 

система заштите животне средине уз поштовање 

законских прописа, обезбеђивањем сарадње и 

координације свих релевантних чиниоца, 

превентивно спречавање загађења на месту 

настајања, да би се избегло или свело на најмању 

меру и информисању о стању животне средине, што 

мора бити доступно јавности, благовремено и у 

потпуности.  

Општинска управа општине Врњачка Бања 

путем средстава јавног информисања доприноси 

јачању свести становништва о значају заштите 

животне средине кроз систем образовања и 

васпитања.  

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2021. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 
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бр: 71/20), планирано је да се фонд финансира из 

раздела 4. директног корисника Општинска управа, 

глава 4.01.17. Заштита животне средине, 

функционална класификација 500, програм 0401 

Заштита животне средине, програмска активност 

0001 Управљање заштитом животне средине, 

планирана су средства у укупном износу од 

1.950.000,00 динара, из извора финансирања 01 

(приходи из буџета), од чега износ од 1.800.000,00 

динара на апропријацији економске класификације 

423 Услуге по уговору и износ од 150.000,00 динара 

на апропријацији економске класификације 543 

Шуме и воде. 

Наведена средства планирана су у буџету 

као приход од накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине сходно Одлуци о образовању 

Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне 

средине општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр:16/2009). Обзиром да са 

поменутих апропријација нису  реализована 

средства као и да нема евидентираних обавеза у 

служби рачуноводства, расположива су средства у 

износу од 1.950.000,00 динара. 

 

 

Из изнетог произилази да се у 2021. години 

могу планирати средста до износа предвиђеног 

буџетом за финансирање Фонда, што је основни 

финансијски параметар за израду Предлога 

Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине за 2021. годину (у даљем 

тексту Програм) којим се надлежни орган при 

изради руководио.  

У складу са чланом 4.и 5. Одлуке о 

образовању буџетског фонда за заштиту и 

унапређење животне средине општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања бр. 16/2009)  

фонд може остваривати приходе  из:  

1. Дела накнаде за загађивање животне 

средине који припадају Општини;  

2. Средстава остварених на основу 

накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине која утврђује Општина у складу са 

Законом о заштити животне средине;  

3. Средстава остварених на основу накнаде 

за загађење животне средине у подручју од посебног 

државног интереса за заштиту животне средине, на 

основу акта Владе РС у складу са Законом о 

заштити животне средине који припадају Општини;  

4. Средстава остварених по основу 

донација, зајмова и кредита из земље и 

иностранства, у складу са Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања;  

5. Других извора у складу са Законом о 

заштити животне средине и Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања . 

 

II 

               Планиране активности Фонда са 

финансијским планом су: 

 

Ред.бр.       Активности 

фонда 

Финансијски 

план 

1. Мере и 

активности на 

озелењавању 

површина јавне 

намене и 

обезбеђивање 

садница за 

допуну зелених 

површина у 

парковима и 

другим 

површинама 

јавне намене 

150.000,оо 

 

2. Дезинсекција на 

територији 

општине 

Врњачка Бања 

370.000,оо 

3. Реализација 

Програма 

контроле 

квалитета ваздуха 

на територији 

општине 

Врњачка Бања за 

2020. годину 

1.430.000,оо 

 Укупно: 1.950.000,оо 
 

 

Активности Фонда под редним бројем 1. јесу 

активности  из делокруга делатности ЈKП “Бaњско 

зеленило и чистоћа” Врњачка Бања, за које је ово 

предузеће основано од стране Супштине општине 

Врњачка Бања, па се њихова реализација може 

поверити  наведеном предузећу. 

 

III 

Програм објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 501-8/21 од 21.7.2021.год. 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, 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  

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