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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

377. 
Председник општине Врњачка Бања ,на 

основу чл. 26.став1 тач.3), чл.27.став 1. и 2. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/11, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016 и 

113/2017), чл.3.став 1. тач.2),  Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосре-

дном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини,односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права,као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда (''Сл. гласник РС'', бр. 

16/18),чл. 7., 28a.и 29.став 1. Одлуке о начину 

поступања са непокретностима које су у јавној 

својини Општине Врњачка Бања, односно на 

којима општина Врњачка Бања има посебна 

својинска овлашћења (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'',бр.28/16) и чл.56. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16) и иницијативе 

Општинског правобранилаштва општине 

Врњачка Бања ОП бр.292/2017 од 

24.04.2018.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА 

КП БР.2142/1 КО ВРЊАЧКА БАЊА У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА БАЊА  

 

Члан 1. 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Влади РС да отуђи из 

јавне својине преносом у јавну својину општине 

Врњачка Бања следећих непокретности: 

-Пута постојећега на к.п.бр.2142/1, КО Врњачка 

Бања уписан у лист непокретности бр.7280 КО 

Врњaчка Бања као објекат бр.1 -Регионални пут 

број 222, објекат изграђен пре прописа о 

иозградњи објеката, ул.Пролетерских бригада,и 

-К.п.бр.2142/1, површине 26 ари 06м2, уписане у 

лист непокретности бр.7280 КО Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

Разлози за спровођење поступка 

прибављања непокретности из чл. 1. Ове Одлуке  

садржани су у чињеници да је наведена парцела 

пут, којим по закону управља општина, којој је 

потребна реконструкција  за чију реализацију је 

неопходно да се парцела прибави од власника –

Републике Србије у својину Општине  у овом 

поступку. 

 

Члан 3. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

прибављања у јавну својину Општине Врњачка 

Бања кп.бр.2142/1КО Врњачка Бања: пута 

постојећега на к.п.бр.2142/1, КО Врњачка Бања 

уписан у лист непокретности бр.7280 КО 

Врњчка Бања као објекат бр.1-Регионални пут 

број 222, објекат изграђен пре прописа о 

изградњи објеката, ул.Пролетерских бригада, и 

к.п.бр.2142/1, површине 26 ари 06м2, уписане у 

лист непокретности бр.7280 КО Врњачка Бања, 

путем преноса права јавне својине од стране 

Републике Србије  у јавну својину Општине, без 

накнаде. 

 

Члан 4. 

Након добијања одлуке Владе РС, 

Комисија формирана решењем Скупштине 

општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања'', бр.21/16 и 27/16, 27/16, 19/17 и 

10/18), доставља Скупштини општине предлог 

Одлуке о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине путем преноса права јавне 

својине без накнаде, која ће садржавати све 

елементе прописане важећим законским 

прописима. 

 

Члан 5. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се 

Општинско правобранилаштво општине 

Врњачка Бања. 

 

                                      Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 

                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

               Број: 46-29/18  од 27.9.2018.године 

                                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

                                         Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________________ 
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378. 
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 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17, 9/18 и 17/18) и члана 56 став 18 Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  

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 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 0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа резерва, одобравају  се средства  

у  укупном  износу  од  52.000 динара, у корист 

апропријације у разделу  4  директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру главе 4.03. Библиотека „Др Душан 

Радић“, функционалне класификације  820, 

програм 1201 Развој културе и информисања, 

програмска активност 0001 Функционисање 

локалних установа културе, економске 

класификације 424, називе 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 захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Библиотеке „Др Душан 

Радић“, број 400-2530/18 од 19.09.2018. год., а на 

име обезбеђивања додатних средстава за 

неометано текуће пословање овог корисника. 

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 

Библиотеке „Др Душан Радић“. 

Обавезује се Библиотека „Др Душан 

Радић“ 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: 400-2530/18 од 24.09.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

                                         Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

  

379.    
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 и 113/2017), члана 24 Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за  2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, број 

38/17, 9/18 и 17/18) и члана 56 став 18 Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст),  

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 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  100.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.01.32. Центар за 

социјални рад, функционалне класификације 

070, програм 0901 Социјална и дечја заштита, 

програмска активност 0001 Једнократне помоћи 

и други облици помоћи, економске 

класификације 472, називе економске 

класификације Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета.  
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За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 472 Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета.  

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева корисника буџетских средстава 

Центар за социјални рад Врњачка Бања, број 

400-2296/18 од 24.08.2018.године, а на име 

обезбеђивања додатних средстава за реализацију 

програма за 2018.годину. 

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 

Центра за социјални рад Врњачка Бања. 

Обавезује се Центар за социјални рад 

Врњачка Бања да посебно евидентира промене 

по овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

   

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-2296/18 од 29.08.2018.године 

     

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

                                         Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

380.    
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 19.9.2018.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), 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. 400-2533/18 од 

19.9.2018.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  10.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.33. Програм Црвеног крста, функционалне 

класификације 070, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2533/18 од 19.9.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2533/18 од 19.9.2018.г. 

на име недостајућих средстава.  

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 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења 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 Црвени крст Врњачка Бања. 

 



 Страна 4     -   Број  29.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     28.9.2018. године 

  

 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2533/18 од 19.септембра 2018.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________       

 

381. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 18.9.2018.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), 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. 400-2521/18 од 

18.9.2018.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  15.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.33. Програм Црвеног крста, функционалне 

класификације 070, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2521/18 од 18.9.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2521/18 од 18.9.2018.г. 

на име недостајућих средстава.  

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 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања да 

посебно евидентира промене по овом решењу и 

да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења 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 Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2521/18 од 18.септембра 2018.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________       

 

382. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.9.2018.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), 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 



 Страна 5     -   Број  29.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     28.9.2018. године 

  

 
 

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. 400-2580/18 од 

26.9.2018.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  50.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.33. Програм Црвеног крста, функционалне 

класификације 070, програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0901-0005 

Подршка реализацији програма Црвеног крста, 

економска класификација 481, назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 481 Дотације 

невладиним организацијама.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2580/18 од 26.9.2018.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-2580/18 од 26.9.2018.г. 

на име недостајућих средстава.  

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 

Црвеног крста Врњачке Бање. 

Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања 

да посебно евидентира промене по овом решењу 

и да у оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошења 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 Црвени крст Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2580/18 од 26.септембра 2018.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________       

 

383. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 17.9.2018.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.400-2505/18 од 17.9.2018.г.,  

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  482.000 

динара у  корист   апропријације  у разделу  2  

директног корисника буџетских средстава – 

Председника општине и Општинско веће, 

функционалне класификације 111, програм 2101 

Политички систем локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 
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извршних органа, у корист апропријације 

економске класификације 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 423 Услуге по уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр.400-

2505/18 од 17.9.2018.г., а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председника општине и Општинског већа, 

бр.400-2505/18 од 17.9.2018.године  на име 

одобравања недостајућих средстава за извршење 

обавеза по Уговору бр.110-203/18 од 

11.7.2018.године - коришћење огласног простора 

у издању даваоца услуга. 

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. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2505/18 од 17. септембра 2018.године   

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 

 

384. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 18.9.2018.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 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. 400-2475/18 од 

18.9.2018.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 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  200.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.02. Општинска стамбена агенција, 

функционалне класификације 620, програм 1101 

Урбанизам и просторно планирање, програмска 

активност 0003 Управљање грађевинским 

земљиштем, економска класификација 5113, 

назив економске класификације Капитално 

одржавање зграда и објеката.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 5113  Капитално 

одржавање зграда и објеката.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2475/18  од 18.9.2018.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције, број 400-2475/18  

од 12.9.2018.г. на име обезбеђивања додатних 

средстава за разбијање бетона и одвоз шута на 

депонију до 10км са локација: ул.Бановић 

Страхиње, Саве Ковачевић, Хероја Чајке и 

Моше Пијаде. 

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. 
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Обавезује се Општинска стамбена 

агенција Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по овом 

решењу у оквирима одобреног износа и за 

намене за коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Општинска стамбена агенција Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2475/18 од 18. септембра 2018.године 
 

    ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________       
 

385. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 17.9.2018.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, 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. 

400-2506/18 од 17.9.2018.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  500.000,оо 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.30. Трансфери основним школама, 

функционалне класификације 912, програм 2002 

Основно образовање, програмска активност 0001 

Функционисање основних школа, економска 

класификација 463, назив економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2506/18 од 17.9.2018.године, а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Попински борци“ Врњачка Бања, број 400-

2506/18 од 17.9.2018.године на име 

оспособљавања школског стана у школском 

месту Липова за потребе ПУ „Радост“. 

 3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања . 

Обавезује се Основна школа „Попински 

борци“ Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог финансијског 

плана односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошења 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 Основна школа „Попински борци“ Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2506/18 од 17. септембра 2018.године 
 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 
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386. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.9.2018.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), 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. 400-2579/18 од 

26.9.2018.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  8.200.000,оо 

динара у  корист   апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Председника општине и Општинско веће, у 

оквиру главе 4.01.17 Удружења и савези,  

функционалне класификације 160, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0001 Функционисање локалне 

самоуправе, у корист апропријације економске 

класификације 4819, назив економске 

класификације Дотације осталим непрофитним 

институцијама.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција 49912 Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 4819 Дотације осталим 

непрофитним институцијама. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2579/18 од 26.9.2018.године, а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава 

Председника општине и Општинског већа, број 

400-2579/18 од 26.9.2018.г. на име расписивања 

и спровођења Конкурса за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката од јавног 

интереса која реализују удружења.  

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 и 

Одсека за привреду и друштвене делатности. 

Обавезује се директни корисник 

Председник општине и Општинског већа и 

Одсек за привреду и друштвене делатности 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 Одсек за привреду и друштвене делатности. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-2579/18 од 26.септембра 2018.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК 

                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                 Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________       
 

387. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.9.2018.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), 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. 400-1497/18 од 

20.9.2018.године,  доноси 
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Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

               БР. 400-1497/18 од 15.6.2018.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-1497/18 од 

15.6.2018.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 јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобрена средства  у  укупном  

износу  од  1.000.000,00 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.  

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-1497/18 од 15.6.2018.год. и укида се 

Решење Општинског већа бр. 400-1497/18 од 

15.6.2018.године.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-1497/18 од 20.9.2018. 

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: 400-1497/18 од 20.септембра 2018.године 

 
    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 
 

388. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.9.2018.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), 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. 400-1950/18 од 

20.9.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

               БР. 400-1950/18 од 24.7.2018.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-1950/18 од 

24.7.2018.год., којим су из средстава утврђених 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 

2018.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 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, одобрена средства  у  укупном  

износу  од  3.600.000,оо 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 

2. Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр.400-1950/18 од 24.7.2018.године и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-1950/18 од 

24.7.2018.године. Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-1950/18 од 20.9.2018. 

године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Одсек 

за буџет и финансије. 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1950/18 од 20.септембра 2018.године 

                                                           

     За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 
 

389. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.9.2018.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), 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. 400-1280/18 од 

20.9.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

                БР. 400-1280/18 од 30.5.2018.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-1280/18 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 јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобрена средства  у  укупном  

износу  од  960.000,оо динара у  корист  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 

Туристичка организација, функционалне 

класификације 474, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0002 Промоција 

туристичке понуде, економска класификација 

424, назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-1280/18 од 30.5.2018.године и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-1280/18 од 

30.5.2018.године.  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-1280/18 од 20.9.2018. 

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: 400-1280/18 од 20.септембра 2018.године 

 

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                        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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