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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
206. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 
на 15. редовној седници одржаној дана 18.7.2018. 
године, на основу чл.46.  Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07, 83/14- 
други закон и 101/16-др.закон), члана 57. и члана 
94. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају(„Сл.гласник РС“, бр.68/2015 и 
41/2018), члана 4. Одлуке о такси превозу на 
територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 10/2015,23/2017 и 
24/2017), члана 53. и члана 59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 
Бања“ бр. 23/2016 - пречишћен текст) и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) донело 
је 
 

ДОПУНУ  ПРОГРАМА 
ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
ЗА ПЕТОГОДИШЊИ ПЛАНСКИ ПЕРИОД (од 

2017. године до 2022. године) 
 

Члан 1. 
Врши се допуна Програма потреба за 

такси превозом на територији општине Врњачка 
Бања за петогодишњи плански период (од 
2017.године до 2022.године) бр.344-56/17 од 
4.9.2017 („Сл. лист Општине Врњачка Бања, 
бр.24/2017), на тај начин што се у тачки 4. додаје  
подтачка 4.10, која гласи: „ паркинг површина уз 
коловоз Врњачке улице (наспрам стајалишта 
„Путник“, почевши од почетка “Променаде“, 
после два места за инвалиде наниже) за косо 
паркирање 5 такси возила“. 

 
Члан 2. 

У свему осталом Програм потреба за 
такси превозом на територији општине Врњачка 
Бања за петогодишњи плански период (од 
2017.године до 2022.године) остаје на снази. 
 

Члан 3. 
Ова Измена програма потреба за такси 

превозом на територији општине Врњачка Бања 
за петогодишњи плански период (од 2017.године 
до 2022.године), ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 
Врњачка Бања“. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 344-77/18 од 18. јула 2018. године 

                                                                                                                            
ПРЕДСЕДНИК 

                ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                    Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
 
207. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања, на 
15. редовној седници одржаној дана 18.7.2018. 
године, на основу чл.46.  Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- 
други закон и 101/16-др.закон), члана 13. Закона 
о постицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/14, 
103/15, и 101/2016), члана 12. Закона о задругама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 112/15), члана 59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“ бр.23/16 – пречишћен текст) и 
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18) донело је 

 
ПРОГРАМ 

ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 
РАВНОМЕРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КРОЗ 

ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА 
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ЗАДРУГЕ У 2018.ГОДИНИ 
НA ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
На основу члана 13. Закона о постицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/2013, 142/14, 103/15, и 101/2016), 
члана 12. Закона о задругама („Сл. гласник РС“, 
бр. 112/15), члана 59. Статута општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ 
бр.23/16- пречишћен текст), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2018. годину 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
38/17, 9/18 и 17/18), опредељена су средства у 
укупној вредности од 7.000.000,00 динара. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XIV – БРОЈ  20– ВРЊАЧКА БАЊА –    26.7.2018. ГОДИНЕ 
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За овај Програм у 2018. години опредељују 
се средства у износу од 7.000.000,00 динара. 

Овим Програмом се утврђује: који субјекти 
могу бити подносиоци пријаве, циљ, 
финансијски оквир, намена коришћења 
бесповратних средстава, услови за учешће 
задруга на Јавном конкурсу (у даљем тексту: 
Конкурс), потребна документација, начин 
објављивања конкурса и одлучивање о додели 
бесповратних средстава, начин достављања 
пријава, садржина уговора о додели 
бесповратних средстава, праћење реализације 
активности и извршење уговора. 

 
Субјекти који могу бити подносиоци 

пријаве на Конкурс су: 
 
1. Земљорадничке и пољопривредне задруге 

које су стекле својство правног лица уписом у 
регистар који води орган надлежан за послове 
регистрације привредних субјеката (Агенција за 
привредне регистре) 2017. и 2018. године (у 
даљем тексту: новоформиране задруге); 

2. Земљорадничке и пољопривредне задруге 
које су стекле својство правног лица уписом у 
регистар који води орган надлежан за послове 
регистрације привредних субјеката (Агенција за 
привредне регистре) до краја 2016. године (у 
даљем тексту: старе задруге); 

 
ЦИЉ ПРОГРАМА 

 
Циљ Програма је системско унапређење 

пословања задруга, као и квалитета живота у 
руралним срединама кроз равномернију 
расподелу дохотка и повећање економских 
могућности у склопу равномерног развоја 
општине. 

Реализацијом Програма се унапређује 
задружни систем и повећава конкурентност, али 
се обухвата и аспект друштвених и социјалних 
промена у којима су задруге значајан актер. 

Развој сопствених производних и 
прерађивачких капацитета задруга у преради 
млека и меса, воћа и поврћа, индустријског биља, 
кондиторској индустрији и сл. је предуслов 
којим би се омогућило да се оне равноправно 
укључе у тржиште финалних прехрамбених 
производа. 

Специфични циљеви који би требало да се 
остваре реализацијом овог Програма су: 

1. Оснивање задруга у срединама где оне не 
постоје или су у претходном периоду угашене; 

2. Унапређење сировинске базе за повећање 
производње млека, меса, воћа, поврћа и других 
биљних производа; 

3. Иновирање  и техничко - технолошко 
опремање задруга; 

4. Подстицање међу задружнесарадње и 
већи утицај на локалну средину, као и брига о 
људским ресурсима; 

5. Раст конкурентности задруга 
коришћењем нових технологија и научних 
знања; 

6. Коришћење расположивих локалних 
ресурса у функцији укупног развоја: 

7. Успоравање процеса миграција. 
 

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 
 

 Максималан износ бесповратних 
средстава предвиђен за ову врсту подстицајних 
средстава је 7.000.000,00 динара. 

Бесповратна средства се додељују у складу 
са наменом средстава. 

Одобрена бесповратна средства ће бити 
пренета на рачун задрузи на наменски динарски 
подрачун код Управе за трезор. 

Добра прибављена на основу додељених 
бесповратних средстава чине имовину задруге у 
задружној својини. Задруге које су стекле право 
својине на добрима која су прибављена на 
основу додељених бесповратних средстава, не 
могу иста отуђити у року од пет година од дана 
закључења уговора. 

Добра прибављена на основу додељених 
бесповратних средстава не могу бити предмет 
хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења 
обавеза из уговора о кредиту у року од пет 
година од дана закључења уговора. 

Задруге треба да изврше задружну ревизију 
годину дана од доделе бесповратних средстава из 
овог Програма. 

 
НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 
Задруге могу остварити право на 

финансирање пројектних активности за: 
1. Набавку живих животиња за потребе 

повећања основног стада, као и опреме за 
потребе унапређења квалитета и капацитета 
фарми за производњу млека и тов стоке; 

2. Набавку опреме за складиштење, 
сортирање, паковање и прераду воћа и поврћа; 

3. Набавку опреме за потребе 
производње у воћарству, виноградарству и 
повртарству и подизање матичних засада; 

4. Набавку механизације и опреме 
за складиштењеи прераду житарица; 

5. Набавку опреме за пчеларство; 
6. Набавку инвестиција у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава чланова 
задруге; 
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7. Инвестиције за изградњу која 

обухвата грађење, реконструкцију, доградњу, 
адаптацију и санацију објеката, (у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња) 
за: чување и складиштење пољопривредних 
производа, житарица, за смештај животиња, 
објеката за складиштење стајњака. 

 
Бесповратна средства нису намењена за: 
1. Покривање трошкова дуговања из 

претходног периода; 
2. Плаћање путем компензације и 

цесије; 
3. Новчане казне и трошкове 

парничног поступка; 
4. Трошкове банкарских провизија, 

кредита, курсних разлика, јемства и слично; 
5. Консултантске и маркетиншке 

услуге; 
6. Покривање трошкова премера и 

геодетских снимања; 
7. Покривање трошкова по основу 

уговора са надзорним органом; 
8. Трошкове за прикупљање 

документације за пријаву на конкурс; 
9. Трошкове гаранција и полисе 

осигурања; 
10. Трошкове превоза, монтаже и 

других оперативних трошкова; 
11. Трошкове за куповину половне и 

репариране опреме и материјала; 
12. Промета између повезаних лица и 

трошкови доприноса у натури (сопствени рад и 
материјал); 

13. Трајна обртна средства; 
14. Трошкове царине, увоза и остале 

административне таксе, као и накнада за потребне 
сагласности од државних институција и јавних 
предузећа; 

15. Трошкове закупа и лизинга; 
16. Трошкове амортизације и 

одржавања; 
17. Трошкови који не одговарају 

предрачуну радова из пројекта, нереалне 
количине материјала, накнадни и непредвиђени 
трошкови радова; 

18. Трошкови набавке предметне 
инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, 
асигнације или на други начин који представља 
гашење обавезе путем пребијања дугова; 

19. Трошкове овере уговора код јавног 
бележника. 

 
 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ЗАДРУГА НА 
КОНКУРСУ 

 
1. Да је задруга ускладила своје акта, органе 

и пословање са Законом о задругама („Службени 
гласник РС“, бр. 112/2015). 

2. Да је задруга извршила редовну задружну 
ревизију ако је радила у 2017. години. 

3. Да за исте намене задруга није користила 
и није у поступку одобравања подстицајних 
средстава која потичу из буџета Републике 
Србије. 

4. Да је задруга измирила обавезе по основу 
пореза и доприноса, као и друге обавезе из 
јавних прихода за 2017. годину. 

5. Да је задруга регистрована у Агенцији за 
привредне регистре.  

6. Да задруга има регистровани текући 
рачун у Народној банци Србије преко којег 
обавља своје пословање. 

7. Да задрузи није изречена правоснажна 
мера забране обављања делатности. 

8. Да рачун задруге није у блокади од 
01.01.2018. године. 

9. Да над задругом није покренут стечајни 
поступак или поступак ликвидације. 

10. Да директор задруге није кривично 
осуђиван, као и да се против њега не води 
истражни поступак, за кривична дела против 
привреде. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Документација која се доставља приликом 

подношења пријаве на Конкурс (у даљем тексту: 
пријава): 

1. Образац пријаве - печатиран и потписан 
од стране директора задруге. 

2. Предрачун који садржи детаљну 
техничку спецификацију, датум издавања 
предрачуна, износ исказан у динарима са 
обрачунатим ПДВ-ом, као и меморандум 
издаваоца предрачуна. 

3. Диплома о стручној спреми директора 
задруге. 

4. Потврда надлежних институција да 
директор задруге није осуђиван и да се против 
њега не води истражни поступак, за кривична 
дела против привреде.  

5. Пописна листа основних средстава на дан 
31. децембар 2017. године за задруге. 

6. Оверене фотокопије уговора којима се 
уређује закуп и коришћење непокретности, 
опреме, постројења и биолошких средстава 
(основно стадо и вишегодишњи засади) које нису 
у власништву задруге, уколико су исти 



 Страна 4     -   Број  20.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     26.7.2018. године 
  

 
 

закључени (важење уговора о закупу најмање пет 
година). 

7. Оригинал извода из листа непокретности 
за непокретности које су у власништву задруге 
(не старији од 30 дана од дана подношења 
захтева), уколико задруга поседује 
непокретности. 

8. Извод структуре биљне производње или 
регистра сточног фонда чланова задруге, 
уколико је иста у функцији обављања делатности 
задруге (издата од стране Управе за трезор, после 
31.03.2018. године). 

9. Оверене фотокопије уговора о правима и 
обавезама између задруге и коопераната, 
уколико задруга послује са кооперантима (ако 
задруга послује са кооперантима из различитих 
области производње, потребни су уговори који 
су у вези са наменом опреме за коју се 
конкурише). 

10. Оригинал потврде надлежне филијале 
Пореске управе да је задруга измирила све 
обавезе по основу пореза и доприноса из 2017. 
године, за задруге регистроване пре 31.12.2017. 
године, закључно са датумом објављивања 
Конкурса. 

11. Оверена изјава директора задруге под 
кривичном и материјалном одговорношћу у којој 
наводи да задруга за исте намене није користила 
и није у поступку одобравања подстицајних 
средства која потичу из буџета Републике 
Србије. 

12. Пријава на обавезно социјално 
осигурање, оверена печатом и потписом 
директора задруге (образац М), уколико задруга 
има запослена лица на неодређено време. 

Документација која се доставља 
приликом подношења пријаве на Конкурс (у 
даљем тексту: пријава): 

1. Диплома о стручној спреми директора 
задруге. 

2. Потврда надлежних институција да 
директор задруге није осуђиван и да се против 
њега не води истражни поступак, за кривична 
дела против привреде.  

3. Попуњен и оверен Образац 2 - Табела 
чланова задруге, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део 

4. Пописна листа основних средстава на дан 
31. децембар 2017. године. 

5. Оверене фотокопије уговора којима се 
уређује закуп и коришћење непокретности, 
опреме, постројења и биолошких средстава 
(основно стадо и вишегодишњи засади) које нису 
у власништву задруге, уколико су исти 
закључени (важење уговора о закупу најмање 
десет година). 

6. Оригинал извода из листа непокретности 
за непокретности које су у власништву задруге 
(не старији од 30 дана од дана подношења 
захтева), уколико задруга поседује непокретност. 

7. Извод структуре биљне производње или 
регистра сточног фонда чланова задруге, 
уколико је иста у функцији обављања делатности 
задруге (издата од стране Управе за трезор, после 
31.03.2018. године). 

8. Оверене фотокопије уговора о правима и 
обавезама између задруге и коопераната, 
уколико задруга послује са кооперантима. 

9. Оригинал потврде надлежне филијале 
Пореске управе да је задруга измирила све 
обавезе по основу пореза и доприноса закључно 
са датумом објављивања конкурса. 

10. Оригинал потврде надлежног органа 
локалне самоуправе да је задруга измирила све 
обавезе према локалној самоуправи закључно са 
датумом објављивања конкурса. 

11. Оверена изјава директора задруге под 
кривичном и материјалном одговорношћу у којој 
наводи да задруга за исте намене није користила 
и није у поступку одобравања подстицајних 
средства која потичу из буџета Републике 
Србије. 

12. Пријава на обавезно социјално 
осигурање, оверена печатом и потписом 
директора задруге (образац М), уколико задруга 
има запослена лица на неодређено време. 

13. Образац пријаве, печатиран и потписан 
од стране директора задруге. 

14. Пројектно техничка документација за 
објекат и опрему. 

15. Бизнис план за период од 5 година. 
16. Правилник са критеријумима за 

коришћење подстицајних средстава. 
 
НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И 

ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 
Испуњеност услова за доделу средстава 

утврђује Комисија коју посебним Решењем 
образује председник општине Врњачка Бања. 

Комисија проверава формалну исправност 
докумената, утврђује испуњеност услова и 
критеријума прописаних Програмом. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси 
председник Општине, на предлог Комисије за 
пољопривреду, у складу са утврђеним 
критеријумима, до утрошка средстава 
предвиђених буџетом општине за реализацију 
Програма. 

Председник општине закључује уговор са 
директором задруге, којим се уређују међусобна 
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права, обавезе и одговорности у вези са 
коришћењем бесповратних средстава. 

Рок за подношење пријава је од дана 
објављивања Конкуса до 01.11.2018.године, 
односно до утрошка средстава. 

Све неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене. 

 

Критеријуми који се бодују приликом 
формирања ранг листе: 

1. Степен образовања директора задруге. 
2. Број чланова задруге. 
3. Задружна имовина или уговор о закупу. 
4. Оцена одрживости инвестиције. 
5. Учешће за друге сопственим средствима 

у реализацији пројекта. 
6. Резултати пословања задруге. 
 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 

Пријаву са комплетном документацијом, у 
једном примерку, доставити путем поште, као 
препоручену пошиљку, уз напомену „Пријава за 
Конкурс - средства за подстицаје задругама у 
2018. години у општини Врњачка Бања”, са 
пуним називом и адресом пошиљаоца на 
полеђини коверте, послати на адресу: 

 
ОпштинаВрњачкаБања 

Комисија за доделу подстицајних средстава 
Крушевачка 17 
36210 Врњачка Бања 

 
УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

 
Председник општине Врњачка Бања 

закључује уговор са директором задруге, којим 
се уређују међусобна права, обавезе и 
одговорности у вези са коришћењем 
бесповратних средстава. 

Задруге којима су средства одобрена, а нису 
потписале уговор, сматраће се да су одустале од 
додељених средстава. 

Задруга приликом потписивања уговора 
прилаже: бланко соло меницу и менично 
овлашћење, као средство обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 

Уговор у прилогу садржи детаљну 
спецификацију опреме и механизације за које се 
додељују бесповратна средства.  

Задруге којима су додељена бесповратна 
средства се строго придржавају спецификације 
из уговора, приликом набављања наведених 
ствари. 

Исплата средстава се врши након 
потписивања уговора, у року одређеним 
уговором. 

Пројекат за који су одобрена бесповратна 
средства, као и сва плаћања у вези са његовом 
реализацијом, задруга завршава у року од пет 
месеци од дана закључења уговора. 

 
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 
 

Комисија ће спровести контролу свих 
пројектних активности задруге, након истека 
рока од пет месеци од потписивања уговора. 

Ако се у поступку контроле утврди 
ненаменско коришћење бесповратних средстава, 
као и неправилности у вези са набавком добара и 
другим пројектним активностима или се утврди 
да је задруга приликом набавке добара одступила 
без сагласности Комисије од спецификације из 
уговора, председник општине Врњачка Бања 
раскида уговор, а задруга враћа износ 
бесповратних средстава у буџет општине 
Врњачка Бања у року од 15дана. 

У циљу праћења коришћења бесповратних 
средстава, задруга ће Комисији  омогућити 
периодичну непосредну контролу реализације 
пројекта, као и увид у финансијску и другу 
документацију везану за предметну инвестицију. 

Задруга у року, не дужем од пет месеци од 
потписивања уговора, доставља извештај о 
реализацији пројекта за који су додељена 
бесповратна средства. 

Неутрошена средства задруга враћа у буџет 
општине Врњачка Бања, најкасније након истека 
уговорног рока за реализацију. 

Програм ступа на снагу наредног дана од 
дана доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. Саставни део 
Програма су и пратећи обрасци. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 320-30/18 од 18. јула2018. године 
                                    
        За ПРЕДСЕДНИК-а 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                 Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                  
                                        Иван Џатић,с.р.      
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 
2018.ГОДИНИ 

 I ОПШТИ ПОДАЦИ (јединица локалне самоуправе) 
1.  Јединица локалне самоуправе  

2.  Адреса и поштански број  

3.  Матични број   

4.  Порески индентификациони број 
ПИБ 

 

5.  Број рачуна прописан за уплату 
јавних прихода јединици локалне 
самоуправе са позивом на број 

 

6.  Име и презиме председника 
општине 

 

7.  Контакт телефон и Е-mail 
 

 

 
 

 ОПШТИ ПОДАЦИ (задруга) 
1. Пословно име правног 

лица/задруге  
 

2. Матични број задруге 
 

 

3. Порески индентификациони број 
ПИБ 

 

4. Поштански број и место 
 

 

5. Општина 
 

 

6. Адреса 
 

 

7. Контакт телефон и Е-mail 
 

 

8. Име и презиме директора задруге 
и председника скупштине задруге  
(ЈМБГ) 

 

9. Назив претежне делатности  
 

     10. Година оснивања задруге  
 

     11. Број чланова задруге  
 

     12. Број коопераната са којима 
задруга послује (има закључен 
уговор о пословној сарадњи) 
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     13. Да ли има запослених у задрузи и 
тачан број 

 

     14. Да ли задруга има своје огранке 
(ако има, навести које) 

 
 

     15. Да ли задруга послује са улозима 
или чланаринама; навести износ 
основног капитала 

 

     16. Нето резултат у 2017. години  
 

     17. Физички обим производње у 2017. 
години 

 

     18. Најзначајнији купци задруге  
 

     19. Укупна површина у хектарима 
коју обрађују задругари у оквиру 
задруге 

 

     20. Подаци за објекат у којем ће бити 
монтирана опрема (катастарска 
општина, број катастарске парцеле 
и површина објекта) 

 

     21. Досадашње коришћење буџетских 
средстава кроз различите 
програме/пројекте (износ и 
намена) 

 

     22. Да ли је задруга у последње две 
године инвестирала у опрему и 
уколико јесте, колика је била 
вредност инвестиције 

 

     23. Да ли задруга планира додатне 
инвестиције, поред инвестиција по 
овом захтеву и у ком износу 

 

 
 

III НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  
 
 

1. 
Кратак опис пројекта (Назив и циљ пројекта). До 1000 карактера. 
 
 

 

2. 

Предмет улагања (Предмет набавке, износ предрачуна у динарима са 
обрачунатим ПДВ-ом). 
 
 

 

3. 

Активности пројекта и очекивани резултати (Навести активности 
које ће бити предузете у оквиру пројекта и очекивани приход и профит 
задруге од реализације пројекта). До 1500 карактера. 
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IV ИЗНОС ТРАЖЕНИХ СРЕДСТАВА 

Укупна вредност пројекта (са ПДВ-ом):  

Средства која обезбеђује буџет општине 
Врњачка Бања 

 

Средства која улаже задруга:  

 
 

ИЗЈАВА ДИРЕКТОРА ЗАДРУГЕ  
 

Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу следеће: 
- да су подаци у обрасцу пријаве и пратећа документација истинити и тачни; 
- да ћу овлашћеним лицима омогућити проверу тока реализације 

програма/пројекта; 
- да  нећу користити бесповратна средства за друге намене. 

 
Својим потписом, дајем сагласност за коришћење датих података током процеса 
реализације уговора. 
 
 

Датум: ______________                          _____________________________ 
                                                                        Потпис директора задруге 
 

 

208. 

Општинско Веће Општине Врњачка 
Бања на 15. редовној седници одржаној дана 
18.7.2018.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16-др.закон), 
чланова 17. и 18. Закона о јавном информисању 
и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 
58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 
4. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања („Службени гласник РС“, број 
16/2016 и 8/2017), чл.59.Статута Врњачке Бање 
(„Службени лист“ општине Врњачка Бања, 
број23/16- пречишћен текст), члана 33. 
Пословника Општинског већа општине Врњачка 
Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 
и 6/18) и Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018.годину („Службени лист“ општине 
Врњачка Бања, број  38/17, 9/18 и 17/18), доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 
о распоређивању средстава за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања 

на територији општине Врњачке Бање у 
2018.години 

 
I 

 Одлуком о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018. годину („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр.38/17, 9/18 и 17/18) за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на 
територији општине Врњачка Бања предвиђена 
су средства у укупном износу од 2.500.000,00 
динара. 

II 
Средства  предвиђена ставом I овог 

Решења опредељују се за  пројекте производње 
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медијских садржаја у износу од 2.500.000,00 
динара. 

 
III  

За расподелу средстава из става II  овог 
Решења расписује се конкурс за суфинансирање 
производње медијских садржаја који су од 
значаја за остваривање јавног интереса. 

Конкурс за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања на територији општине Врњачка 
Бања у 2018. години расписује се у форми јавног 
позива који ће бити објављен на званичној веб 
презентацији општине Врњачка Бања на 
интернет адреси www.vrnjackabanja.gov.rs , на 
огласној табли општине Врњачка Бања и у 
једним дневним или  недељним новинама које се 
дистрибуирају на територији општине Врњачка 
Бања. 

IV 
 Јавни позив за учешће на конкурсу 
садржи: 

1. јавни интерес који ће се пројектом 
суфинансирати; 

2. износ средстава која су опредељена за 
конкурс; 

3. најмањи и највећи износ средстава која 
се одобравају по пројекту; 

4.субјекте који имају право учешћа на 
конкурсу; 

5. критеријуме за оцену пројеката; 
6. рокове у којима се спроводи конкурс; 
7. информацију о документацији која се 

прилаже; 
8. позив новинарским и медијским 

удружењима и медијским стручњацима заинт-
ересованим за рад у комисији за реализацију 
конкурса за суфинансирање пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања (у даљем тексту: комисија) да 
доставе предлог кандидата за чланове комисије. 

 
V 

Поступак расписивања конкурса, лица 
која имају право учешћа на конкурсу, 
критеријуми за оцену пројекта, састав и рад 
конкурсне комисије, надлежност за доношење и 
поступак доношења одлуке о расподели 
средстава прописани су Правилником о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
(„Службени гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017). 

 
VI 

 Конкурсни поступак, прикупљање, 
проверу и припрему документације за потребе 
рада комисије обавља Општинска управа 

општине Врњачка Бања – Одсек за послове 
органа општине. 
 Организациона јединица Општинске 
управе из претходног става одређује лице које ће 
обављати послове секретара комисије. 
 Секретар комисије није члан комисије. 
                                 

VII 
 Ово решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења. 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1853/18 од 18. јула 2018.године 
                                                                 

                         За ПРЕДСЕДНИК-а 
                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
    Иван Џатић,с.р. 
________________________________________ 
 
209. 
 

Општинско веће општине општине 
Врњачка Бања на ванредној седници одржаној 
телефонским путем дана 24.7.2018. године на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др закон, 
101/16 и 47/18), Одлуке о такси превозу на 
територији општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.10/15 и 23/17), 
Закључка Бањског одбора за питања привреде, 
пољопривреде, заштите животне средине и 
друштвене делатности СО Врњачка Бања бр.38-
12/18 од 23.7.2018.године,  чл.59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен текст ), 
чл.33. Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18), донело је  
 

OДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА АУТО-ТАКСИ 
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се и усклађује 

економски најнижа цена у оквиру такси тарифе 
по којој се ауто-такси превоз мора обављати на 
територији општине Врњачка Бања, и то:  
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Редни 
број 

                 Назив ТАРИФА 

1. Старт 80,оо дин. 
2. Вожња по километру 60,оо дин. 
3. Чекање по часу 500,оо дин. 
4. По комаду пртљага 50,оо дин. 

             
Члан 2. 

Такси тарифа је укупна цена такси 
превоза коју чини збир појединачних цена, и то 
цена: за старт, по једном пређеном километру, 
по времену чекања, по доласку на адресу по 
позиву и по комаду пртљага који се превози, при 
чему се путници морају обавестити пре уласка у 
такси возило уколико се врши наплата превоза 
пртљага, која се одређује у зависности од доба 
дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан, 
недеља или празник) и подручја на коме се 
вожња обавља (територија једне или више 
општина или градова) и која је учитана у мерни 
инструмент.  

 
Члан 3.  

Доношењем ове Одлуке престају да важе 
Одлука бр.38-18/11 од 20.9.2011.године, Одлука 
бр.38-6/12 од 20.11.2012.године и Одлука бр.344-
26/16 од 22.6.2016.године. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Сл.листу општине Врњачка 
Бања.“  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 38-12/18 од 24. јула 2018.године 

      
   ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
              Бобан Ђуровић ,с.р. 
__________________________________________ 

 
210. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 24.7.2018.године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16 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 
и 113/17), Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 
Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен текст), 
члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1836/18 од 
24.7.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 
17/18) 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  220.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.09. МЗ Грачац, функционалне класификације 
130, програм 0602 Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0002 
Функционисање месних заједница, економске 
класификације 425 Текуће поправке и 
одржавања.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати апропријација 425 Текуће поправке и 
одржавања. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр. 400-
1836/18  од 24.7.2018.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Грачац, број 400-1836/18 од 18.7.2018.гидине, за 
тарупирање (кошење) растиња уз општинске 
путеве на територији ове МЗ. 
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 
МЗ Грачац. 

Обавезује се МЗ Грачац 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. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 
и МЗ Грачац. 
 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1836/18 од 24.јула 2018.године 
                                                           

    ПРЕДСЕДНИК  
                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Бобан Ђуровић ,с.р. 
__________________________________________ 

 
211. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 12.7.2018. године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 
и 99/2016), Одлуке о буџету  општине Врњачка  
Бања  за  2018.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број  38/17, 9/18 и 17/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1772/18 од 
12.7.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 
17/18) 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  80.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.05. Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације 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-
1772/18 од 12.7.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1772/18 од 12.7.2018.године за реализацију 
манифестације „Моравски спуст – Опусти се и 
спусти се 2018“. 
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 коју 
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“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1772/18 од 12. јула 2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК  
                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Бобан Ђуровић ,с.р. 
__________________________________________ 

 
212. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 12.7.2018. године, на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- други 
закон), 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 
и 99/2016), Одлуке о буџету  општине Врњачка  
Бања  за  2018.г. („Службени лист општине 
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Врњачка Бања“, број  38/17, 9/18 и 17/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст), члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 
Општинског већа бр. 400-1773/18 од 
12.7.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 
17/18) 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  150.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.05. Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације 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-
1773/18 од 12.7.2018.г., а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1773/18 од 12.7.2018.г. за учешће у заједничкој 
организацији тениских турнира са Спортским 
удружењем тениског клуба „АТОС“ у периоду 
од 15.7. до 15.9.2018.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 коју 
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“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1773/18 од 12. јула 2018.године 
                                                      
ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
              Бобан Ђуровић ,с.р. 
__________________________________________ 

 
213. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној  телефонској седници одржаној 
дана 24.7.2018.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др. 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 и 113/17), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст) и члана 33. Пословника Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18),  доноси и 
Закључка Општинског већа бр. 400-1950/18  од  
24.7.2018.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 2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18 и 
17/18) 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  3.600.000,00 
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динара у  корист  следеће  апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.05. Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 1502 
Развој туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације 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-
1950/18 од 24.7.2018.године, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава 
Установе Туристичка организација, број 400-
1950/18 од  24.7.2018.године  за потребе  учешћа 
у реализацији манифестације „Love fest“ у 
периоду од 2-6.августа 2018.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 коју 
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“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-1950/18  од 24. јула 2018.године 
                                                         
ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
              Бобан Ђуровић ,с.р. 
__________________________________________ 
214. 

     Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским путем 
дана 24.7.2018. године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 
83/14- други закон, 101/16- други 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 и 99/2016), Одлуке о буџету  
општине Врњачка  Бања  за  2018.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број  38/17, 9/18 и 
17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16- 
пречишћен текст), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18), и 
Закључка Општинског већа бр. 400-1319/18 од 
24.7.2018.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 2018.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 
38/17, 9/18 и 17/18) 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  1.637.000,00 динара, од чега  износ од 131.000,00 
динара у корист апропријације у разделу 4 
директног корисника буџета Општинска управа, 
глава 4.01.01. Општинска управа, програм 0602 
Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне 
самоуправе, економска класификација 423, назив 
економске класификације Услуге по уговору, износ 
од 280.000,00 динара у корист апорпријације у 
разделу 4 директног корсника Општинска управа, 
глава 4.01.24. Дом здравља „Др Никола Џамић“, 
програм 1801 здравствена заштита, програмска 
активност 0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите, економска класификација 463, 
назив економске класификације Донације и 
трансфери осталим нивоима власти и износ од 
1.226.000,00 динара у корист апропријације у 
разделу 4 директног корисника буџета Општинска 
управа, глава 4.04. Предшколска установа „Радост“, 
програм 2001 Предшколско образовање, програмска 
активност 0001 Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, економска 
класификација 511, назив економске класификације 
Зграде и грађевински објекти.  

За  наведене  износе  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 
увећати планиране позиције и то: 423 Услуге по 
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уговору, 463 Донације и трансфери осталим 
нивоима власти и 511 Зграде и грађевински објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају 
се на основу  Закључка Општинског већа бр:400-
1319/18 од 24.7.2018.г., а поводом захтева директног 
корисника буџетских средстава Председника 
општине и Општинског већа, број 400-1319/18 од 
20.7.2018.г. за суфинансирање реализације мера 
популационе политике јединице локалне 
самоуправе. 

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 
Председника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник Председник 
општине и Општинско веће 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, 
Одсек за локални економски развој и инвестиције,  
Предшколска установа „Радост“ Врњачка Бања и 
Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања. 

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

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
    Број: 400-1319/18 од 24. јула 2018.године        
 

ПРЕДСЕДНИК  
                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

              Бобан Ђуровић ,с.р. 
________________________________________________________ 

                           
215. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној  телефонској седници одржаној 
дана 24.7.2018.године, на основу чл.46. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- др. 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 и 113/17), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 
59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16- пречишћен 
текст) и члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 
Општинског већа бр. 400-559/18 од 
24.7.2018.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                    
БР. 400-559/18 од 30.5.2018.године 

 
1.Ставља се ван снаге  Решење о употреби 
средстава текуће буџетске резерве бр. 400-559/18 
од 30.5.2018.год., којим су из средстава 
утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2018.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18) 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, одобрена 
средства  у  укупном  износу  од  8.623.000,00 
динара у  корист  следеће апропријације  у 
разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 
4.01.50. Пројекат: Унапређење спортске 
инфраструктуре у централном делу Врњачке 
Бање“-инвестиционо одржавање фудбалског 
терена „Ц“, функционалне класификације 474, 
програм 1502 Развој туризма, програмска 
активност 0001 Управљање развојем туризма, 
пројекат 1502-0001-007 Унапређење спортске 
инфраструктуре у централном делу Врњачке 
Бање“, економска класификација 511, назив 
економске класификације Зграде и грађевински 
пројекти. 
2.Закључак и Решење Општинског већа бр. 400-
559/18 од 30.5.2018.год. стављају се ван снаге и  
Општинско веће сада доноси  Решење о 
стављању ван снаге Решења о употреби 
средстава текуће буџетске резерве на основу 
Закључка Општинског већа бр. 400-559/18 од 
24.7.2018. године. 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек 
за буџет и финансије. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 400-559/18 од 24.јула 2018.године 
                                                      
ПРЕДСЕДНИК  

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
              Бобан Ђуровић ,с.р._____ 
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207. Програм подршке спровођењу мера равномерног развоја општине кроз 
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