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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

38. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 20. редовној седници одржаној дана 

25.1.2019.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), члана 

8 Одлуке о установљавању награде најбољи 

најбољем ''Др Зоран Ђинђић'' („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 9/13-пречишћен текст), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

41/18), чл.59. Статута општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњ.Бања'', бр. 23/16-

пречишћен текст), члана 33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18), 

Закључка Одсека за привреду и друштвене 

делатности, бр. 400-3070/18 од 15.11.2018. године, 

Одлуке којом су утврђени начин, услови и рок за 

за подношење предлога за доделу награда најбољи 

најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 2018. годину, бр. 

400-3070/18 од 03.12.2018. године, по разматрању 

предлога Комисије за спровођење поступка доделе 

награда најбољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ за 

2018. годину, доноси 
 

ОДЛУКУ  

о додели награде најбољи најбољем „Др Зоран 

Ђинђић“ за 2018. годину 
 

1. 

За 2018. годину додељују се четири награде 

набољи најбољем „Др Зоран Ђинђић“ по основу 

постигнутог успеха у школској 2017/18. години:  

- једна награда најбољем ученику основних 

школа на територији општине Врњачка Бања,  

- једна награда најбољем ученику средњих 

школа на територији општине Врњачка Бања и  

- две награде најбољим студентима који имају 

пребивалиште на територији општине Врњачка 

Бања. 
 

2. 

Предлози за доделу награда из тачке 1 став 

1 дати су у складу са Одлуком о установљавању 

награде најбољи најбољем ''Др Зоран Ђинђић'' 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 9/13-

пречишћен текст), и то: 

- награде наведене алинејама 1 и 2, у складу са 

чланом 2 Одлуке; 

- награде наведене алинејом 3, у складу са 

чланом 8 став 2 Одлуке. 
 

3. 

Награде се додељују:  

Давиду (Саша) Срећковићу из Врњаца, 

ул. Витојевачки извор бр. 14, за постигнут успех у 

осмом разреду ОШ „Младост“ Врњци, као 

најбољем ученику основних школа у школској 

2017/18. години, у износу једне просечне зараде 

без пореза и доприноса за општину Врњачка Бања 

за септембар 2018. године, што износи 37.300,00 

динара; 

Невени (Живорад) Јаћимовић из 

Врњачке Бање, ул. Цара Душана бр. 14, за 

постигнут успех у четвртом разреду Гимназије у 

Врњачкој Бањи, као најбољем ученику средњих 

школа у школској 2017/18. години, у износу једне 

ипо просечне зараде без пореза и доприноса за 

општину Врњачка Бања за септембар 2018. године, 

што износи 55.950,00 динара; 

Катарини (Славољуб) Ћоћић из Врњачке 

Бање, ул. Доситејева бр. 17, за постигнут успех у 

школској 2017/18. години, на четвртој години 

студија на Факултету техничких наука у Новом 

Саду, у износу две просечне зараде без пореза и 

доприноса за општину Врњачка Бања за септембар 

2018. године, што износи 74.600,00 динара; 

Богдану (Милош) Вукомановићу из 

Отрока, бр. 42А, за постигнут успех у школској 

2017/18. години, на мастер студијама на 

Филозофском факултету у Београду, у износу две 

просечне зараде без пореза и доприноса за 

општину Врњачка Бања за септембар 2018. године, 

што износи 74.600,00 динара. 
 

4. 

Обрачун  награде вршен је сагласно члану 

4 Одлуке о установљавању награде најбољи 

најбољем ''Др Зоран Ђинђић'', а у складу са 

опредељеним средствима Одлуком о буџету 

општине Врњачка Бања за 2019. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 41/18). 
 

5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XV – БРОЈ  5– ВРЊАЧКА БАЊА –    6.2.2019. ГОДИНЕ 



 Страна 2     -   Број  5.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     6.2.2019. године 

  

 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-3070/18 од 25. јануара 2019. године 
 

               ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

          Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 
 

39. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 20. редовној седници одржаној дана 

25.1.2019.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), члана 

11. став 4. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/17 и 

50/18), члана 29. Одлуке о финансијској подршци 

породици са децом на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 2/18-пречишћен текст и 10/18), Одлуке 

о буџету општине Врњачка Бања за 2019. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18), 

чл.59. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњ.Бања'', бр. 23/16-пречишћен текст), 

члана 33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09 и 6/18) донело је 
 

ЗАКЉУЧАК 

о утврђивању новчаног износа као помоћ 

породици, у корист даровитих ученика основних и 

средњих школа и студената основних, мастер 

академских студија, специјалистичких  струковних 

студија, специјалистичких  академских студија  и 

докторских академских студија,  за 2019. буџетску 

годину 
 

Члан 1. 

Овим закључком, сагласно члану 29 

Одлуке о финансијској подршци породици са 

децом на територији општине Врњачка Бања 

утврђује се начин и новчани износ као 

финансијска помоћ породици у корист даровитих 

ученика основних и средњих школа, студената и 

свршених студената основних, мастер, 

специјалистичких и докторских академских 

студија и специјалистичких струковних студија, 

акредитованих високо-школских установа, који 

студирањем на високошколској установи 

остварују 240, 300, 360, 480 бодова. 

Новчана помоћ додељује се из буџета за 

2019. годину, по основу постигнутих резултата у 

претходној школској години, ученицима који су 

први пут уписали одређени разред, односно 

студентима који су први пут уписали годину 

студија, који нису губили ниједну годину у току 

студија, нити су користили мировање права и 

обавеза, нити су мењали високошколску установу, 

нису у радном односу, а имају пребивалиште са 

својом породицом на територији општине 

Врњачка Бања најмање задњих пет година до дана 

подношења захтева за наведену помоћ. 

Новчана помоћ се додељује и за учешће у 

научно-истраживачким радовима, за израду и 

публикацију научних-стручних радова, ради 

омогућавања учешћа на републичким и 

међународним такмичењима из једне или више 

области, за едукацију и усавршавање таленто-

ваних ученика и студената. 
 

Члан 2. 

Поступак доделе једнократне помоћи из 

члана 1 спроводи Комисија коју је формирао 

председник Општине, чији задатак је да распише 

конкурс, утврди критеријуме и сачини предлог 

листе за доделу помоћи, по основу успеха ученика 

и студената постигнутог у школској 2018/19. 

години. 

Новчана средства по основу поднетог 

захтева и достављене одређене прописане 

документације остварују: 

-ученици основних и средњих школа који 

поред постигнуте просечне оцене од 5,00 у 

претходно завршеном разреду имају и освојено 

једно од прва три места из једног предмета на 

највишем нивоу такмичења, односно у 

дисциплини или смотри, којa је обухваћенa 

Календаром такмичења или смотри Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја РС за ту 

школску годину. 

-студенти који нису губили ниједну годину 

током студија, нису користили мировање права и 

обавеза, који су према наставном плану и 

програму високошколске установе на којој 

студирају положили све испите из претходне 

године студија, а на мастер и специјалистичким 

студијама одбранили завршни рад, односно на 

докторским одбранили докторску дисертацију и 

постигли укупну просечну оцену најмање 9,50 и 

вишу. 
 

Члан 3. 

Једнократна новчана помоћ изузетно, без 

спровођења конкурса, а на основу достављеног 

доказа о испуњености услова из члана 18, 19 и 20 

Одлуке може да се додели даровитом ученицима, 

студентима и свршеним студентима из члана 1 по 

основу поднетог захтева, а по основу донетог 

решења организационе јединице Општинске 

управе надлежне за послове образовања, за учешће 

у научно-истраживачким радовима, за израду и 

публикацију научних-стручних радова, ради 

омогућавања учешћа на републичким и 

међународним такмичењима из једне или више 
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области, за едукацију и усавршавање талентованих 

ученика и студената. 
 

Члан 4. 

Висина укупног износа једнократне 

новчане помоћи за наставну годину за коју се 

додељује новчана помоћ износи: 

- ученицима основних школа за постигнут успех у 

школи и на такмичењима: 

-од првог до четвртог разреда  -  5.000,00 динара; 

-од петог до осмог разреда  -10.000,00 динара; 

- ученицима средњих школа за постигнут  

успех у школи и на такмичењима - 15.000,00 

динара; 

- судентима високошколских установа,  

односно свршеним студентима који нису  

у радном односу  - 30.000,00 динара. 

Укупна новчана помоћ коју остварује 

даровити ученик, односно студент, по свим 

основама из поглавља 4. Право на помоћ у 

школовању даровите деце, за постигнут успех у 

одређеној школској години не може прећи 

утврђени износ из става 1 овог члана. 
 

Члан 5. 

Новчана средства у складу са чланом 23а 

Одлуке остварују ученици основних и средњих 

школа, поводом школске славе Светог Саве, на 

основу постигнутих резултата у претходној 

школској години, у складу са закључком Актива 

директора и предлога надлежне организационе 

јединице за послове образовања  утврђују се актом 

председника Општине, до износа који је прописан 

чланом 6 овог закључка, уколико иста за ту 

школску годину нису остварили на основу лично 

поднетих захтева. 
 

Члан 6. 

Решење о додели новчане помоћи 

реализује Одсек за буџет и финансије Општинске 

управе општине Врњачка Бања. 
 

Члан 7. 

Финансијска средства обезбеђују се 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2019. 

годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 

41/18), раздео 4, глава 4.01.09., функционална 

класификација 900, програмска класификација 

0901-Социјална и дечја заштита, програмска 

активност 0901-0006- Подршка деци и породици 

са децом, ред. бр. позиције 94, економска 

класификација 47271, назив позиције - Накнаде из 

буџета за образовање. 
 

Члан 8. 

Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и примењује се за 

постигнуте резултате у школској 2018/19. години, 

а новчана помоћ која се додељује поводом 

школске славе Светог Саве за постигнуте 

резултате у школској 2017/18. години. 
 

Члан 9. 

Овај закључак објављује се у „Сл. листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број: 400-26/19 од 25.јануара 2019. године 

 

               ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

          Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 
 

40. 

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем  дана 5.2.2019. године, на основу члана 46 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр.129/07, 83/14 - други закон, 101/16 и 47/2018), 

члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - 

др. закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 – др. закон и 87/2018), члана 18 Oдлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18), 

члана 8 став 1 тачка 5 и члана 17 Правилника о 

раду савета за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка 

Бања“, бр. 6/14), и члана 59 Статута општине 

Врњачка Бања - пречишћен текст („Сл. лист 

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

текст) и члана 33 Пословника о раду Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 7/09 и 6/18), доноси:  

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

I 

         Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Врњачка Бања 

за 2019. годину (у даљем тексту: Програм)  

дефинише начин коришћења средстава чији су 

извори утврђени чланом 17 Правилника о раду 

Савета за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка 
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Бања“, бр. 6/14), за активности који се током 2019. 

године планирају у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања. 
 

II                             
         За реализацију овог Програма, Одлуком о 

буџету општине Врњачка Бања за 2019. годину 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18) 

планирана су средства у укупном износу од 

5.000.000,00 динара, а обезбедиће се сразмерно 

оствареним приходима. 

         Средства која су планирана по основу 

прихода од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима који су учињени на 

територији општине Врњачка Бања распоређена су 

у буџету општине у оквиру, шифра 0701: 

Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура, за финансирање програмске 

активности 0002 – Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре редни број 

апропријације од 85-88. 

        За извршење Програма задужена је 

Општинска управа општине Врњачка Бања и 

Општинска стамбена агенција Врњачка Бања. 
 

 III                            
          У складу са чланом 18 и 19 Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник 

РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – 

одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 – 

одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон и 

87/2018) средства за реализацију овог Програма 

биће усмерена за следеће намене:      

 1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре на 

територији општине Врњачка Бања  у износу 

од 1.100.000,00 динара.    

 

   1.1.  Израда полигона са неопходном опремом и 

уређајима    за едукацију и такмичење деце, других 

учесника у саобраћају и друго 

 1.500.000,00 динара 

  

2. Унапређење саобраћајног васпитања и 

образовања у износу од 900.000,00 динара) 

 

     2.1.   Услуге едукације младих од стране особа 

које су инвалидност стекли у саобраћајни 

незгодама                                      

50.000,00 динара 

     2.2.   Услуге извођења представе на тему 

безбедности  саобраћаја за предшколце и ученике 

првог разреда основних школа на територији 

општине и превоз до локације одржавања 

представе („Пажљивкова   правила у саобраћају)                                                                       

50.000,00 динара       

     2.3.   Услуге организовања едукација и стручног 

усавршавања васпитача и учитеља у области 

безбедности саобраћаја у предшколским 

установама и основним школама, од стране               

лиценцираних предавача у складу са Законом који 

регулише  област образовања и васпитања                                                          

150.000,00 динара 

     2.4. Услуге организовања и спровођења 

кампање са промотивним материјалима за 

повећање безбедности саобраћаја на                

пружним прелазима на територији општине                                        

150.000,00 динара    

     2.5. Услуге надоградње и одржавања софтвера – 

програмског пакета развоја, успостављања, 

инсталирања и одржавања базе података о 

обележјима безбедности саобраћаја                                                    

500.000,00 динара   
   
3. Превентивно - промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања у износу од 650.000,00 

динара)    
 

     3.1.   У функцији безбедности прешколаца и 

ђака првака,  набавка светлећих привезака и беџева                                                   

50.000,00 динара  

     3.2.   У функцији безбедности тракториста, 

набавка опреме и уређаја за повећање уочљивости 

на путу                                 

50.000,00 динара 

     3.3.   У функцији безбедности бициклиста, 

набавка опреме и уређаја за повећање уочљивости 

на путу                                 

50.000,00 динара 

     3.4.   куповина времена телевизијског програма 

и штампаних  медија – емитовање промотивних 

спотова, услуга писања и објављивања чланака у 

штампаним медијима и праћење активности 

Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја                                                          

200.000,00 динара     

     3.5.   подршка такмичењу деце из области 

безбедности у саобраћају – „шта знаш о 

саобраћају“                                                    

50.000,00 динара 

     3.6. подршка у организацији скупова  

посвећеним повећању  безбедности саобраћаја 

који се спроводе у сарадњу са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја или су подржане    од стране 

агенције („Прва бразда Ново Село и др.)                            

200.000,00 динара 

     3.7.   у функцију безбедности свих учесника у 

саобраћају–штампарске услуге 

50.000,00 динара   
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4. Научно - истраживачки рад у области 

безбедности саобраћаја на територији општине 

Врњачка Бања у износу од 1.250.000,00 динара)     
 

   4.1.  Израда Стратегије безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Врњачка 

Бања, у складу са  националном стратегијом и 

Акционим планом                                     

 700.000,00 динара       

   4.2. Израда пројектно-техничке документације за 

побољшање безбедности саобраћаја у зонама 

школа и вртића на територији општине Врњачка 

Бања                                                        

250.000,00 динара 
 

5. Рад савета за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Врњачка Бања у износу од 

1.100.000,00 динара) 
 

    5.1.  Техничко опремање јединица саобраћајне 

полиције:  набавка мотоцикла, набавка опреме за 

вршење саобраћајних увиђаја и опреме за 

регулисање саобраћаја                         

600.000,00 динара 

    5.2.  Накнаде члановима Савета за рад у Савету, 

учешће на стручним скуповима и семинарима, 

трошкови стручног  усавршавања из  

области безбедности саобраћаја                                     

400.000,00 динара         
 

IV 

          Средстава која користе за поправљање 

саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Врњачка Бања, у складу са чланом 18 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 

9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. 

закон и 87/2018) утврђена су у делу Програна III – 

тачка 1: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

на територији општине Врњачка Бања (до 50% 

укупних средстава).       
        

V 

         Утврђивање приоритета Програма 

коришћења средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка Бања у 2019. годину по 

исказаним захтевима, вршиће Савет за 

координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања, 

доношењем Закључака, а у зависности од прилива 

новчаних средстава. 
 

VI 

        Стручне и административно техничке послове 

у вези са реализацијом Програма, обавља Одсек за 

привреду и друштвене делатности, Одсек за буџет 

и финансије и Одсек за локално економски развој 

и инвестиције, а у складу са предлогом Савета за 

кординацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима на територији општине Врњачка Бања. 
 

VII 

           Програм коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Врњачка Бања 

за 2019. годину ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном листу општине 

Врњачка Бања. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-517/19 од 5. фебруара 2019. године 

 

      За ПРЕДСЕДНИКА 

        ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

          Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 
 

41. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на 20.редовној седници одржаној дана 

25.1.2019.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 

2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 

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. 400-128/19 од 

25.1.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 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 
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Текућа резерва, одобравају  се средства  у  

укупном  износу  од  600.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.29. 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, с тим што ће 

се одобрена средства реализовати кроз 

Финансијски план ОШ „Попински борци“ за 

2019.годину, аналитички преко конта 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

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: 400-128/19 

од 25.1.2019.године, а поводом захтева корисника 

буџетских средстава Основне школе „Попински 

борци“ Врњачка Бања, број 400-128/19 од 

17.1.2019.године за потребе замене столарије у 

издвојеном одељењу Пискавац. 

 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: 400-128/19 од 25. јануара 2019.године 

                                                                                           
ПРЕДСЕДНИК  

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

          Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 
 

 

 

42. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 5.2.2019.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 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 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-

501/19 од 5.2.2019.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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 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  365.000,00 

динара у  корист  следећих  апропријација  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.02. Установа Културни центар, функционалне 

класификације 820, програм 1201-0001, 

програмска активност 0001 функционисање 

локалних установа културе  економска 

класификација 423, назив економске 

класификације Услуге по уговору.  

За  наведене  износе  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-501/19 

од 5.2.2019.године, а поводом захтева индиректног 

корисника буџетских средстава Установе 

„Културни центар“, број 400-501/19  од 

4.2.2019.године и то 165.000,00 динара за потребе 

покрића трошкова зараде запосленог преко 

Омладинске задруге (за три месеца) и 200.000,00 
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динара за покриће медијских трошкова за прву 

половину 2019.године. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Културни центар. 

Обавезује се Установа Културни центар 

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 

Установа Културни центар Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-501/19 од 5.фебруара 2019.године 
    

            За ПРЕДСЕДНИКА 

        ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

       Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

43. 

На основу члана 246. став 11. и члана 277. 

Закона  о накнадама за коришћење јавних добара 

(„Сл.гласник РС“, број 95/18),  члана 70. Статута 

општине Врњачка Бања („Службени лист општине 

Врњачка Бања“ број 23/16-пречишћен текст) и 

члана 28. Одлуке о организацији Општинске 

управе општине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања“ број 27/16 и 23/17) 

начелник Општинске управе општине Врњачка 

Бања донео је 

 

П   Р   А   В   И   Л   Н   И   К 

о облику и садржини обрасца за утврђивање 

накнаде за коришћење природног лековитог 

фактора 
 

Члан 1. 

 Овим правилником прописује се образац и 

садржина обрасца за за утврђивање накнаде за 

коришћење природног лековитог фактора (у 

даљем тексту: образац пријаве). 
 

 

Члан 2. 

 Изрази употребљени у овом правилнику 

имају следеће значење:  

Образац пријаве је службени документ надлежних 

одељења Општинске управе општине Врњачка 

Бања, Одсеку за локалну пореску администрацију  

Општинске управе општине Врњачка Бања, које са 

једне стране представља извор за сачињавање базе 

података о обвезницима накнаде, а са друге стране 

основ за израду решења надлежног органа о 

утврђивању висине накнаде и задужења обвезника 

накнаде. 
 

Члан 3. 

 Образац садржи следеће податке:  

Обвезник накнаде назив, адреса, матични број, 

ПИБ, телефон и e-mail адреса.  

Подаци о коришћењу природног лековитог 

факора: временски период за који се подноси 

пријава, количина захваћене воде са природним 

лековитим фактором у метрима кубним и 

количина захваћене воде са природним лековитим 

фактором која се користи за превенцију, лечење и 

рехабилитацију пацијената у метрима кубним. 

Место, датум и потпис одговорног лица. 
 

Члан 4. 

Образац пријаве за утврђивање обавеза по 

основу накнаде за коришћење природног 

лековитог фактора подносе се надлежним Одсеку 

за локалну пореску администрацију  Општинске 

управе општине Врњачка Бања, на начин и у 

роковима утврђеним Законом о накнадама за 

коришћење јавних добара. 
 

Члан 5. 

Образац пријаве за утврђивање пореске 

обавезе се подноси  за коришћење јавних добара 

термалне и минералне воде. 

 

Члан 6. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“, а примењиваће се од 

01.01.2019. године.   

 

 

ОПШТИНСКА 

УПРАВА                                            

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА                                                 

Број: 501-10/19   

 

    НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ              

    Славиша Пауновић,с.р. 
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Образац ПЛФ 

 

ПРИЈАВА 
КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА 

 

Назив

ПИБ

МАТИЧНИ БРОЈ

Телефон:

e-mail адреса

Временски период:

Количина захваћене воде са природним 

лековитим фактором у метрима кубним

Количина захваћене воде са природним 

лековитим фактором која се користи за 

превенцију, лечење и рехабилитацију пацијента у 

метрима кубним

Адреса

Обвезник накнаде

Подаци о коришћењу природног лековитог фактора

 

Попуњава подносилац пријаве 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 

 

 ________________________        ___________________________           М.П.           

_______________________________ 

               (место)                                                               (датум)                                                                     (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)                                                         
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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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