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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

256. 

Општинско веће општине Врњачка Бања, на 

ванредној седници одржаној дана 29.7.2021.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)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), 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 („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.52/20),  доноси 

 

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 4.07.01., функционална 

класификација 130 Опште услуге, програмска 

класификација – програм 1101 Становање, 

урбанизам и просторно планирање, програмска 

активност 0003 Управљање грађевинским 

земљиштем, економска класификација 511 

Зграде и грађевински објекти, односно у 

Финансијском плану за 2021.годину конто 

511200 Услуге образовања, културе и спорта, у 

износу од 6.634.000 динара у текућу буџетску 

резерву. 

 

Члан 2. 

Ова одлука се доноси на основу Дописа 

број 400-1694/21 од 27.07.2021.г. године, који је 

упутила Општинска стамбена агенција 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 400-1694/21 од 29.7.2021.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 
________________________________________ 

257. 

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. 400-1696/21 од 

29.07.2021.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XVII – БРОЈ  39– ВРЊАЧКА БАЊА –    29.7.2021. ГОДИНЕ 
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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  800.000,00 

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. 

  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

1696/21  од 29.07.2021. г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

1696/21 од 27.07.2021.г. на име реализације 

сарадње са Агенцијом за маркетинг SPA events 

из Врњачке Бање ради организације тениског 

турнира за жене Врњачка Бања Features Coup у 

термину од 15. до 22.08.2021.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 400-1696/21 од 29.7.2021.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 
________________________________________ 

258. 

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. 400-1702/21 од 

29.07.2021.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  550.000,00 

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 
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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-

1702/21  од 29.07.2021. г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Туристичка организација“, број 400-

1702/21 од 28.07.2021.г. на име реализације 

сарадње са „BEGINNER LEVEL DOO“  у чијем 

саставу је рекламна агенција  „LUNA D DOG“ 

која у сарадњи са ФК „Реал“ из Подунаваца ради 

на  промоцији спортског туризма у Врњачкој  

Бањи кроз организацију турнира и промоцију 

фудбалских терена. 

 

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 400-1702/21 од 29.7.2021.године 

 

Зам.ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Иван Џатић, с.р. 
________________________________________ 

259. 

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. 110-199/21 од 

27.07.2021.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             4.760.000,00 

динара у корист апропријације у разделу 4 

директног корисника јавних средстава 

Општинска управа, глава 4.01. Пројекат: 

„Достојанствен живот–допринос социјалној 

инклузији и других маргинализованих група кроз 

унапређење становања и мере социјалне 

интеграције у општини Врњачка Бања“, 

функционалне класификације 090, програм 0901 

Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901-5001, 

економска класификација 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти, 

односно у Финансијском плану за 2021.годину 

конто 5112 Изградња зграда и објеката.  

1. За наведени  износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текућа буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти са следећим програмским 

параметрима: 

- Шифра и назив пројекта: 0901-5001 Пројекат: 

„Достојанствен живот–допринос социјалној 

инклузији и других маргинализованих група кроз 
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унапређење становања и мере социјалне 

интеграције у општини Врњачка Бања“ 

-Буџетски корисник који реализује пројекат и 

одговорно лице за реализацију пројекта: -

Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник 

општине 

- Циљ пројекта: Допринос интеграцији социјално 

искључених / маргинализованих група у Србији, 

са фокусом на ромске заједнице кроз мере 

социјалне инклузије које подржавају 

најугроженије становнике општине Врњачка 

Бања. 

- Индикатор исхода: Побољшани животни 

услови Рома, жена жртава породичног насиља и 

других социјално оснажених породица и 

обезбеђен независни смештај уз подршку деци и 

младима који излазе из хранитељског, 

сродничког или стамбеног збрињавања; 

Повећана спремност за самостални живот и 

социјална инклузија кроз активности које доносе 

приход, тренинге и обуке; приступ социјалној 

заштити, здрављу и укључивање деце и младих у 

образовни систем 

Извор верификације: Коначни извештај о 

реализацији објављен на страници пројекта на 

званичној интернет презентацији ЈЛС 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 110-

199/21  од 29.07.2021. г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Председника општине  

за одобравање средстава из текуће буџетске 

резерве у износу од 4.760.000,00 динара на име 

учешћа у реализацији пројекта „Достојанствен  

живот –допринос социјалној инклузији и других 

маргинализованих група кроз унапређење 

становања и мере социјалне интеграције у 

општини Врњачка Бања“ („Decent life-

contribution to the social inclusion of Roma and 

other marginalized groups troughh improved 

housing and social integration measures in 

municipality of Vrnjacka Banja“). 

 

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 Одсек за буџет и финансије да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана 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 110-199/21/21 од 29.7.2021.године 

 

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/

