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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

540.  
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.12.2018.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, 17/18, 30/18 и 41/18), 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. 400-3660/18 од 

26.12.2018.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, 

17/18, 30/18 и 41/18) 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  65.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.16. МЗ Рсавци, 

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-

3660/18  од 26.12.2018.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Рсавци, број 400-3660/18  од 26.12.2018.г. на име 

недостајућих средстава за насипање путева и 

копање канала. 

 

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 Рсавци. 

Обавезује се МЗ Рсавци 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 Рсавци. 

  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3660/18 од 26. децембра 2018.г. 

                                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                  Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________________________ 

 

541. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.12.2018.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, 
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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, 30/18 и 41/18), 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. 400-3649/18 од 

26.12.2018.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, 

17/18, 30/18 и 41/18) 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 100.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска управа, 

глава 4.01.32. Центар за социјални рад, 

функционална класификација 070, програм 0901 

Социјална и дечја заштита, програмска 

активност 0901-0001 Једнократне помоћи и 

други облици помоћи, економска класификација 

472 назив економске класификације Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 472 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета. 
 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

3649/18 од 26.12.2018.год., а поводом захтева 

Центра за социјални рад Врњачка Бања  бр. 400-

3649/18 од 25.12.2018.године и то за помоћ у 

санацији последица пожара породицама Гочанин 

Зорана из Вранеша и Александра Жерађанина из 

Новог Села. 
 

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 

и Центар за социјални рад Врњачка Бања  . 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3649/18 од 26. децембра 2018.г. 
 

              ПРЕДСЕДНИК 

              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________________________ 

 

542. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 26.12.2018.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, 17/18, 30/18 и 

41/18), 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-

3651/18 од 26.12.2018.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, 

17/18, 30/18 и 41/18) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  
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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  60.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.14. МЗ Подунавци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница, у корист  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-

3651/18  од 26.12.2018.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Подунавци, број 400-3651/18  од 25.12.2018.г. на 

име недостајућих средстава за измирење текућих 

обавеза Месне заједнице. 

 

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 Подунавци. 

Обавезује се МЗ Подунавци 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 Подунавци. 

  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3651/18 од 26. децембра 2018.г. 

                                                         

    ПРЕДСЕДНИК 

        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
 

543. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.12.2018.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, 17/18, 30/18 и 41/18), 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. 400-3667/18 од 

27.12.2018.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, 

17/18, 30/18 и 41/18) 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 4.01.33. 

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-

3667/18 од 27.12.2018.г., а поводом захтева 
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индиректног корисника буџетских средстава 

Црвеног крста, број 400-3667/18 од 27.12.2018.г. 

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: 400-3667/18 од 27.децембра 2018.г. 

                                                                                                                                  

   ПРЕДСЕДНИК 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                       Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 
 

544. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.12.2018.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, 17/18, 30/18 и 

41/18), 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-

3671/18 од 27.12.2018.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, 

17/18, 30/18 и 41/18) 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  498.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  3  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинског правобранилаштва, функционалне 

класификације 330, програм 0602 Програмска 

активност 0602-0004  Општинско 

правобранилаштво, економске класификације 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 482 Порези, обавезне 

таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

3671/18  од 27.12.2018.год, а поводом захтева 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинског правобранилаштва, број 400-

3671/18  од 27.12.2018.г. на име трошкова 

исплате по међусобно закљученом поравнању 

између општине Врњачка Бања и предузећа 

„Хидрокоп“ Београд. 

 

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 

Општинског правобранилаштва. 

Обавезује се Општинско правобранилаштво 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. 

  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3671/18 од 27. децембра 2018.г. 

                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 

       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

555. 

По сравњењу са изворним текстом 

акта, утврђено је да се у Одлуци о изменама 

и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа за обављање комуналне 

делатности ''Белимарковац'' Врњачка Бања  

која је  објављена у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања'', број 42/18, 

поткрала грешка, па се даје  
       

ИСПРАВКА 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке 

о оснивању Јавног предузећа за обављање 

комуналне делатности ''Белимарковац'' Врњачка 

Бања , бр.9-646/18 од 25.12.2018.године, која је  

објављена у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања'', број 42/18, поткрала  се 

техничка грешка, па се даје исправка у следећем: 

      У чл.1.у ставу 1. одредбе која се 

мења, уместо броја: ''2.700.000,00'', треба да 

стоји број: ''2.500.000,00'', а уместо 

броја:''2.900.000,00'', треба да стоји број: 

''2.700.000,00''. 
 Ову Исправку објавити у ''Сл.листу 

општине Врњачка Бања''. 

      

      СЕКРЕТАР 

  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

       Саша Радисављевић,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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