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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

479. 
Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – 

др.закон, 101/16 и 47/18), чл. 26., 27. и 33  Закона 

о јавној својини ("Сл. глaсник РС", бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 

и 113/2017), Уредбе о одређивању опреме веће 

вредности и утврђивању случајева и услова под 

којима се покретне ствари из јавне својине могу 

отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник 

РС", бр. 53/2012), и чл. 56.ст.1. тачка 21ђ. 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 23/16 - пречишћен 

текст)  доноси 
 

О Д Л У К У 

О РАСПОЛАГАЊУ СКЛАДИШТЕНИМ 

МАТЕРИЈАЛОМ -БЕХАТОН КОЦКОМ- КОЈА 

ЈЕ  УКЛОЊЕНА СА ВРЊАЧКЕ ПРОМЕНАДЕ 
 

Члан 1. 

           Овом Одлуком покреће се поступак 

располагања складиштеним материјалом - 

бехатон коцком- која је  уклоњена са Врњачке 

Променаде, на којој је постављена нова. 
  

Члан.2. 

Располагање складиштеним материјалом, 

бехатон коцком, из чл.1.ове Одлуке врши се на 

следећи начин: 

- складиштени материјал се приоритетно 

користи за потребе одржавања објеката и 

добара у општој употреби у јавној 

својини или праву коришћења општине 

Врњачка Бања као и објеката у јавној 

својини чије одржавање општина 

финансира по посебном закону, 

- остатак складиштеног материјала отуђује 

се поступком лицитације. 
 

Члан 3. 

Стручне и административне послове за 

спровођење ове одлуке врши Одсек за буџет и 

финансије Општинске управе општине Врњачка 

Бања. 

Председник општине у поступку 

извршења ове одлуке формира комисију за 

спровођење поступака располагања склади-

штеним материјалом која доставља предлоге 

решења Председнику општине.  

Задатак комисије је да сачини техничку 

спецификацију складиштеног материјала 

бехатон коцку (димензије, ниво квалитета, 

употребу производа, назив под којим се 

производ продаје, ознаке, услове преузимања), 

утврди количине матерјала, место складиштења, 

начин обезбеђења истог и прибави почетну цену 

у складу са Законом  о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) о 

којим околностима доставља извештај 

Председнику општине са предлогом обавештења 

свим правним лицима из чл.2. ове Одлуке о року 

за достављање захтева са спецификацијом 

потреба за наведеним материјалом и називом 

објеката и добара у општој употреби у јавној 

својини или праву коришћења општине, односно 

објеката у јавној својини чије одржавање 

општина финансира по посебном закону, за чије 

одржавање се планира коришћење наведеног 

материјала. По достављеним захтевима комисија 

припрема предлог одлуке Председнику општине  

и предлог огласа за спровођење  лицитације за 

отуђење остатка складиштеног материјала. 

Лицитацију за отуђење остатка 

складиштеног материјала комисија спроводи у 

складу са Уредбом о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, 

давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда ("Службени гласник РС", број 

53/12) и доставља предлог одлуке Председнику 

општине.   

Одлуке Председника општине објављују 

се у ''Сл.листу општине Врњачка Бања'' и 

званичном сајту општине Врњачка Бања . 

  По ступању на снагу одлуке Председник 

општине  закључује уговор о располагању 

материјалом из чл.1. одлуке којим се ближе 

регулишу услови коришћења односно отуђења 

наведеног материјала. 
 

Члан 4. 

Правна лица из чл.2 ове одлуке су у 

обавези да  Председнику општине доставе доказ 

да је материјал употребљен у складу са 

техничком документацијом из захтева у 

противном су у обавези да уплате буџету 

општине средства у висини утврђеног почетног 
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износа за дати материјал која одредба је 

саставни део уговора.         

Средства остварена од продаје 

материјала из чл.1. ове одлуке наменски ће се 

искористити у складу са буџетом општине. 
 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном  

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања''. 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

      Број:  9-638/18 од 4. децембра 2018.године  
 

                              ПРЕДСЕДНИК 

                           ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 

480. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44.Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон 

и 101/16- др.закон), чл. 56.Статута општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“ бр. 23/16-пречишћен текст), члана 29. и 

119. Зaкoнаo смањењу ризикa oд кaтaстрoфa и 

упрaвљaњу вaнрeдним ситуaциjaмa ("Сл. 

глaсник РС", бр. 87/2018) и члана 2. Споразума о 

заједничким активностима на реализацији 

пројекта „Подршка управљању ризиком од 

елементарних непогода - систем свеобухватног 

раног упозорења“ закљученим између 

Канцеларије за управљање јавним улагањима и 

општине Врњачка Бања, дана 21.11.2018. године, 

бр. 110-342/18,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Члан 1. 

 Формира се Радна група за реализацију 

Споразума о заједничким активностима на 

реализацији Пројекта „Подршка управљању 

ризиком од елементарних непогода - систем 

свеобухватног раног упозорења“ закљученог 

између Канцеларије за управљање јавним 

улагањима и општине Врњачка Бања, дана 

21.11.2018. године, бр. 110-342/18, кojи сe сaстojи 

oд: израде Процена угрожености општине 

Врњачка Бања и Плaнова зaштитe и спaсaвaњa 

општине Врњачка Бања, евиденти-рања података, 

процена угрожености и планова заштите и 

спасавања, путем софтверске апликације за 

подршку тим процесима и обука за процене 

ризика, планова и коришћење софтверске 

апликације изврши прелиминарну идентификацију 

опасности (у даљем тексту: Пројекат) 

Уследећем саставу: 

1. Иван Џатић, заменик председника 

општине Врњачка Бања, председник Радне групе, 

2. Живорад Јаћимовић, Општинска управа 

општине Врњачка Бања, члан, 

3. Драгослав Благојевић, ЈП „Белима-

рковац“, члан, 

4. Гордана Радичевић, Општинска управа 

општине Врњачка Бања, члан, 

5. Александар Бекчић, Општинска управа 

општине Врњачка Бања, члан, 

6. Весна Малићанин, Дoм здрaвљa 

"Др Никoлa Џaмић", члан, 

7. Ивица Лазаревић, ЈП „Шуме-Гоч“, 

Врњачка Бања“,  члан, 

8. Дејан Пецић, Општинска управа општине 

Врњачка Бања , члан, 

9. Бранислав Бежановић, Општинска 

стамбена агенција, члан, 

10. Сандра Боровић, Невладин сектор, члан. 

11. Раде Ћурчић, Општинска управа општине 

Врњачка Бања, члан. 
 

Члан 2. 

Задатак Рaднe групe на реализацији 

Пројекта је да у сарадњи са Консултантом, 

изабраним правним лицем ангажованим на 

реализацији консултантских услуга  Razvojno 

Inovacioni Sistem doo Beograd: 

- Изврши прелиминарну идентификацију 

опасности у року прописаном чланом 2. 

Споразума о заједничким активностимана 

реализацији пројекта „Подршка управљању 

ризиком од елементарних непогода - систем 

свеобухватног раног упозорења.“ 

- Благовремено у року не дужем од 20  

(двадесет) дана од дана достављања упита од 

стране Консултанта достави податке и 

информације које су од значаја за израду Процене 

угрожености и Планова заштите и спасавања.  

- Као и да на други начин сарађује на изради 

наведених докумената. 

- Учествује у обукама које ће вршити 

Консултант. 

- Ажурно води и одржава податке о 

софтверској апликацији (DRIS) током и након 

завршетка пројекта. 
 

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Радне групе обављају 

чланови Радне групе: Александар Бекчић, 

запослен на пословима народне одбране у 

Одсеку за привреду и друштвене делатности 

Општинске управе општине Врњачка Бања и 

Сандра Боровић. 
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Члан 4. 

 Одређују се лица за контакт са 

Консултантом и Канцеларијом за управљање 

јавним улагањима Владе Републике Србије 

чланови Радне групе:  Гордана Радичевић 

(Контакт 

подаци:gordana.radicevic@vrnjackabanja.gov.rs,мо

б.тел. 0698827711 тел. 036/601263) и Живорад 

Јаћимовић(Контакт 

подаци:zivorad.jacimovic@vrnjackabanja.gov.rsи 

tel. 0698827708тел. 036/601263). 
 

Члан 5. 

Трошкови о накнади за рад Радне групе 

одлучиће се посебним решењем. 
 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-189/2018 од 22. новембра 2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

     Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 

 
 

481. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/16- др.закон и 47/18), чл. 56. 

Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“ бр. 23/16-пречишћен 

текст) и Конзорцијумског уговора о реализацији 

пројекта „Друга генерација“ 

Реф.бр.“EuropeAid/154545/DD/ACT/RS-1“ и 

бр.уговора 2018/397-345, заведен у општини 

Врњачка Бања бр.110-290/18 од 19.9.2018.год. и 

у општини Куршумлија бр.II-02-89/18-3 од 

21.9.2018.год. доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о допуни Решења бр.020-136/18 од 

1.8.2018.године о образовању Комисије за избор 

корисника према Конзорцијумском уговору о 

реализацији пројекта „Друга генерација“ 

Реф.бр.“EuropeAid/154545/DD/ACT/RS-1“ и 

бр.уговора 2018/397-345 
 

Члан 1. 

 Овим Решењем врши се допуна Решења 

бр.020-136/18 од 1.8.2018.године о образовању 

Комисије за избор корисника према 

Конзорцијумском уговору о реализацији 

пројекта „Друга генерација“ 

Реф.бр.“EuropeAid/154545/DD/ACT/RS-1“ и 

бр.уговора 2018/397-345, тако што се за члана 

Комисије додаје под редним бројем 8: 

- „Игор Стајић, испред Едукативног 

центра Лесковац“ . 

  

Члан 2. 

 Решење бр.020-136/18 од 1.8.2018.године 

у осталом делу остаје непромењено. 

Ово Решење ступа на снагу даном 

објављивања у „Сл. листу општине Врњачка 

Бања“. 

       

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-136/18 од 28.новембра 2018године 

                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                   Бобан Ђуровић,с.р.  

__________________________________________ 

      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

482. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 19.11.2018. године, а на основу члана 

61. став 13. и 14. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 

103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 38. став 

12. Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018. годину ("Службени лист Општине 

Врњачка Бања" бр. 38/17, 9/18, 17/18 и 30/18), 

донело је  
 

О Д Л У К У  

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ 

БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се пренос дела 

планираних средстава са апропријација 

утврђених Одлуком о буџету општине Врњачка 

Бања за 2018.г. из члана 53, које се налазе у 

разделу 4.,  

- глава 4.01.01., функционална класифи-

кација 130 – Опште услуге, програмска 

класификација – програм 0602 Опште 

услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0001- Функционисање локалне 

самоуправе, економска класификација 

425- Текуће поправке и одржавање у 

износу од 5.000.000 динара у текућу 

буџетску резерву; 

- глава 4.01.07., функционална класифи-

кација 040 – Породица и деца, 

mailto:gordana.radicevic@vrnjackabanja.gov.rs
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програмска класификација – програм 

0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0006- Подршка 

деци и породици са децом, економска 

класификација 472- Накнада за социјалну 

накнаду из буџету у износу од 1.000.000 

динара у текућу буџетску резерву; 

- глава 4.09., функционална класификација 

130 – Опште услуге, програмска класи-

фикација – програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска 

активност 0002- Функционисање месних 

заједница, економска класификација 511- 

Зграде и грађевински објекти у износу од 

1.800.000 динара у текућу буџетску 

резерву. 
 

Члан 2. 

Измењене околности које су основ за 

промене наведе у члану 1. су следеће: 

 На основу Закључка Општинског већа 

број бр. 350-300/18 од 29.10.2018.г. на основу 

кога се резервисана средства у износу од 

5.000.000динара ослобађају обзиром да ће 

предметна Трафо станица бити изграђена 

средствима која не припадају буџету општине 

Врњачка Бања. 

 На основу пројекције извршења расхода 

из главе 4.01.07., функционална класификација 

040 – Породица и деца, програмска 

класификација – програм 0901 Социјална и 

дечија заштита, програмска активност 0006- 

Подршка деци и породици са децом, економска 

класификација 472- Накнада за социјалну 

накнаду, извесно је да се износ од 1.000.000 

динара неће извршити до краја буџетске године. 

 Месна заједница Грачац поднела је 

захтев за промену апропријација бр. 400-3038/18 

од 13.11.2018.године у коме је наведено да се 

активности које су планиране за реализацију у 

оквиру финансијског плана ове МЗ неће 

реализовати до краја буџетске године.  

 

Члан 3. 

Општинско веће констатује да измењене 

околности које се наводе у члану 2 ове Одлуке 

не угрожавају утврђене приоритете унутар 

буџета за 2018.годину. 
 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-3083/18 од 19. новембра 2018.године 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                      За ПРЕДСЕДНИКА 

  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

         Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________ 

 
483. 

  Општинско веће општине Врњачка Бања, 

на 18. редовној седници, одржаној дана 

7.12.2018. године,на основу чл.44. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/16 и 47/18), 

Одлуке Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о 

отпочињању поступка реализације пројекта јавно 

приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ 

светиљки у зони улица, паркова, шеталишта, на 

јавним површинама и спољашње декоративне 

јавне расвете јавних зграда у насељеним местима 

у циљу реконструкције, рационализације и 

одржавања система јавног осветљења на 

територији општине Врњачка Бања (''Службени  

лист општине Врњачка Бања'', бр.36/18) и члана 

56. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16-пречишћен 

текст), доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

разрешењу стручног тима за праћење пројекта 

јавно-приватног партнерства за замену 

постојећих светиљки јавне расвете штедљивим 

„ЛЕД“ светиљкама у зони улица, паркова, 

шеталишта, на јавним површинама и спољашње 

декоративне расвете јавних зграда у насељеним 

местима у циљу реконструкције, 

рационализације и одржавање система јавног 

осветљења на територији општине Врњачка 

Бања и за обављање функције конкурсне 

комисије у поступку додељивања јавног уговора 

 

Члан 1. 

Разрешавају се дужности чланови 

Стручног тима за праћење пројекта јавно-

приватног партнерства за замену постојећих 

светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ 

светиљкама у зони улица, паркова, шеталишта, 

на јавним површинама и спољашње декоративне 

расвете јавних зграда у насељеним местима у 

циљу реконструкције, рационализације и 

одржавање система јавног осветљења на 

територији општине Врњачка Бања и за 

обављање функције конкурсне комисије у 

поступку додељивања јавног уговора, који тим је 

образован Решењем бр. 020-23/18 од 
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9.2.2018.године (''Службени  лист општине 

Врњачка Бања'', бр.4/18) и то: 

1. Славиша Пауновић, дипл.правник, 

начелник Општинске управе,  

2. Александар Дурковић, 

дипл.инг.машин., стручни консултант за 

ЈПП,  

3. Бранислав Бежановић, дипл.економ., 

директор Општинске стамбене агенције,  

4. Сузана Црноглавац, дипл.екон., 

службеник за јавне набавке,  

5. Гордана Радичевић, дипл.инг.машин., 

саветник. 
 

Члан 2. 

Решење објавити  у  „Службеном  листу 

општине Врњачка Бања“.   
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

    Број: 020-123/18 од 7. децембра 2018. године 
 

                         ПРЕДСЕДНИК        

                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                    Бобан Ђуровић,с.р. 

_______________________________________ 
 

 
484. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 5.12.2018.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, 17/18 и 30/18), 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. 400-3453/18 од 5.12.2018.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, 

17/18 и 30/18) 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  126.000,00 динара у  корист  

следећих  апропријација  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, од чега износ од 120.000,00 динара у 

корист  економске класификације 425 Текуће 

поправке и одржавања и износ од 6.000,00 

динара у корист  економске класификације 426 

Материјал.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријације 425 Текуће поправке и 

одржавања и 426 Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

3453/18  од 5.12.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-3453/18 од 5.12.2018.године, на 

име недостајућих средстава и то 120.000,оо 

динара за текуће поправке и 6.000,оо динара за 

трошкове материјала. 

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. 

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: 400-3453/18 од 5.децембра 2018.године 

 

               ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
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485. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 5.12.2018.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, 17/18 и 30/18), 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),  доноси и Закључка 

Општинског већа бр. 400-3432/18 од 

5.12.2018.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, 

17/18 и 30/18) 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  260.000,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 организа-

цијама.  

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-

3432/18 од 5.12.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-3432/18 од 

4.12.2018.године,  за потребе реализације 

текућих активности Црвеног крста Врњачка 

Бања у 2018.години. 

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: 400-3432/18 од 5.децембра 2018.године 

               

     ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

486. 

 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 5.12.2018.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, 17/18 и 30/18), 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. 400-3449/18 од  5.12.2018.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17, 9/18, 

17/18 и 30/18) 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  60.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.06. Установа Спортски 

центар, функционалне класификације 810, 

програм 1301 Развој спорта и омладине, 

програмска активност 1301-0004 

Функционисање локалних спортских установа, 

економска класификација 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3449/18 од 5.12.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-3449/18 од 

5.12.2018.године, за пријем једног радника по 

основу уговора о обављању привремених и 

повремених послова на период од месец дана. 

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 Спортски центар. 

 Обавезује се Установа Спортски центар 

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 Спортски центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-3449/18 од 5.децембра 2018.године 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

487. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 4.12.2018.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, 17/18 и 30/18), 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),  доноси и Закључка 

Општинског већа бр. 400-3431/18 од 

4.12.2018.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, 

17/18 и 30/18) 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  40.000,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 класифи-

кација 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.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3431/18 од 4.12.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-3431/18 од 

4.12.2018.године,  за потребе оргнизовања  

акције добровољног давања крви у Грачацу и 

„захвалног ручка“ за све учеснике. 

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: 400-3431/18 од 4.децембра 2018.године 

              

   ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

488. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној телефонским 

путем дана 21.11.2018. 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, 17/18 и 30/18), 

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-

3088/18 од 21.11.2018.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, 

17/18 и 30/18) 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  69.000,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 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

3088/18 од 21.11.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

3088/18 од 19.11.2018.године, за потребе 

ангажовања радне снаге  у Инфо центру због 

повећаног обима посла поводом предстојећих 

новогодишњих празника. 

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. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-3088/18 од 21. новембра 2018.године 
 

        ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
 

489. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 28.11.2018.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. 400-3128/18 од 

28.11.2018.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, 

17/18 и 30/18) 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  20.000,00 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 426 

Материјал.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 426 Материјал. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр. 400-

3128/18  од 28.11.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Грачац, број 400-3128/18 од 21.11.2018.године, 

на име недостајућих средстава за проширење 

Програма. 

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. 

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: 400-3128/18 од 28. новембра 2018.године 

                                         

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

    ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                  Иван Џатић,с.р. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 10     -   Број  39.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     11.12.2018. године 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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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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