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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

237. 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.8.2018. 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), на основу члана 61. став 13. и 

став 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), члана 38. став 12. Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину 

("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 

38/17, 9/18 и 17/18), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16- пречишћен текст) и члана 33. 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 

и 6/18),  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 апропријације утврђене 

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.г. из члана 53, која се налази у разделу 4., 

глава 4.01.21., функционална класификација 620 

- Развој заједнице, програмска класификација – 

програм 1101 Локална самоуправа, програмска 

активност 0002- Спровођење урбанистичких и 

просторних планова, економска класификација 

541- Земљиште у износу од 10.000.000 динара у 

текућу буџетску резерву. 

 

Члан 2. 

Ова одлука се доноси на основу 

Информације број ОП бр. 208/2018 од 

03.08.2018.године које је Oпштинско правобра-

нилаштво општине Врњачка Бања упутило 

Општинској управи општине Врњачка Бања о 

промени околности које се односе на планирани 

износ апропријације са које се преносе средства 

у текућу буџетску резерву из претходног члана 

ове одлуке. 
 

Члан 3. 

Општинско веће констатује да измењене 

околности које се наводе у Обавештењу из члана 

2 ове одлуке не угрожавају утврђене приоритете 

унутар буџета за 2018.годину. 
 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења. 

Одлуку објавити у ''Службеном листу 

општине Врњачка Бања''. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 400-2136/18 од 6. августа 2018.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

238. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.8.2018.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. 400-1944/18 од 

6.8.2018.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 
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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  50.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.12. МЗ Врњци, функционалне класификације 

130, програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница, економске 

класификације 511 Зграде и грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 511 Зграде и грађевински 

објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1944/18  од 6.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Врњци, број 400-1944/18  од 24.7.2018.године за 

потребе израде ограде моста у Станичној улици 

у Врњцима. 

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 Врњци. 

Обавезује се МЗ Врњци 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 Врњци. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1944/18 од 6. августа 2018.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

 

239. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.8.2018.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 и 9/18), 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. 400-1885/18 од 

6.8.2018.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  200.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.11. МЗ Вукушица, 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-

1885/18  од 6.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Вукушица, број 400-1885/18  од 20.7.2018.године 

за потребе рада тарупа на крчењу општинских 

путева. 
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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 Вукушица. 

Обавезује се МЗ Вукушица 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 Вукушица. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1885/18 од 6. августа 2018.године 
 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

240. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.8.2018.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. 400-2084/18 од 

6.8.2018.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  250.000,оо 

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 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведене  износе  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планиране позиције 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2084/18  од 6.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе „Културни центар“,  број 400-2084/18  

од 1.8.2018.године за потребе организације 

манифестације „Дани Данила Бате Стојковића“. 

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: 400-2084/18 од 6. август 2018.године 

  

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
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241. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.8.2018.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. 400-1957/18 од 

6.8.2018.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  480.000,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 1502 

Развој туризма, програмска активност 0001 

Управљање развојем туризма, пројекат 1502-

0001-001 Пројекат: Изградња водопада и 

реконструкција дела парка на Црквеном брду у 

Врњачкој Бањи, економска класификација 511, 

назив економске класификације Зграде и 

грађевински пројекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински пројекти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1957/18  од 6.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Општинске стамбене агенције, број 400-1957/18  

од 25.7.2018.године, на име недостајућих 

средстава за потребе озелењавања површина око 

водопада у оквиру пројекта „Изградња водопада 

и реконструкција дела парка на Црквеном брду у 

Врњачкој Бањи“. 

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. 

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: 400-1957/18 од 6. августа 2018.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

242. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 6.8.2018.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. 400-2096/18 од  

6.8.2018.године,  доноси 
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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  480.000,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 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2096/18 од 6.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-2096/18 од 

2.8.2018.годину у сврху набавке спортске опреме 

– израда и постављање клупа за резервне играче. 

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: 400-2096/18 од 6. августа.2018.године 

                                                                                                                                                             
    За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

243. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 8.8.2018.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. 400-2168/18 од  

8.8.2018.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  120.000,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 512, назив економске 

класификације Машине и опрема.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 512 Машине и 

опрема.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

2168/18 од 8.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Спортски центар, број 400-2168/18 од 

7.8.2018.године  у сврху набавке намештаја и 

опремања канцеларијског простора на спрату 

објекта спортске хале „Владе Дивац“. 

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: 400-2168/18 од 8. августа.2018.године 
 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

244. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 8.8.2018.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. 400-2171/18  од  

8.8.2018.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  250.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.05. Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр: 400-

2171/18 од 8.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2171/18 од  7.8.2018.год.  за потребе  реализације 

манифестације „Дани Данила Бате Стојковића“ у 

периоду од 10 до 12 августа 2018 године. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 
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5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2171/18  од 8.августа 2018.године                                                                                                                                                                                           

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

245. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 8.8.2018.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. 400-2172/18  од  

8.8.2018.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  600.000,00 

динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.05. Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Промоција туристичке понуде, економска 

класификација 424, назив економске 

класификације Специјализоване услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр: 400-

2172/18 од 8.8.2018.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2172/18 од 7.8.2018.г. за потребе реализације 

манифестације „Великогоспојински сабор“ у 

Грачацу у периоду од 25. до 28. августа 2018. 

године. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису утврђене апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да апропријације нису 

биле довољне за реализацију финансијског плана 

Установе Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира промене по 

овом решењу и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана односно 

програма рада посебно извести о реализацији 

трошење јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за коју 

су средства додељена за буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и финансије 

и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2172/18 од 8.августа 2018.године                                                                                                   

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    
 

246. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној  телефонској седници одржаној 

дана 6.8.2018.године, на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

бр.129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др.закон и 

47/18), Закона о буџетском систему ("Сл. 

гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 

108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 

99/2016 и 113/17), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2018.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 17/18), члана 
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59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

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

текст) и члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр. 400-211718  од  

6.8.2018.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

БР.400-1950/18 ОД 24.7.2018.ГОДИНЕ 
 

1.Врши се измена Решења о употреби 

средстава текуће буџетске резерве бр.400-

1950/18 од 24.7.2018.године тако што се мења 

намена одобрених средстава и у ставу 2. уместо 

текста:  

- „за потребе  учешћа у реализацији 

манифестације „Love fest“ у периоду од 

2-6.августа 2018.године“, 

треба да стоји текст:  

- „ промовисање Врњачке Бање у оквиру 

свих манифестација које се органиозују у 

Србији до краја 2018.године''. 
 

2.Измена Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве бр.400-1950/18 од 

24.7.2018.године се врши на основу захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

2117/18 од 3.8.2018.године и Закључка 

Општинског већа бр: 400-2117/18 од 

6.8.2018.године. 
 

3.У свему осталом Решење бр.400-1950/18 од 

24.7.2018.године остаје непромењено. 
 

4. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2117/18  од 6. августа 2018.године 

 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

                          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

              Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                              Иван Џатић, с.р. 
__________________________________________    

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

347. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.100.став 1 тач.3.Закона о планирању и 

изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/09, 81/09-

испр, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-

Одлука УС, 50/2013- Одлука УС, 98/2013-

Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 36. и 48. 

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- пречишћен 

текст и 19/17) и чл.56.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ  

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се Радуловић 

Зорици, ул.Мишка Ерчевића бр.24 Врњачка 

Бања непосредном погодбом по тржишним 

условима грађевинско земљиште на делу од 

44/336 од кп.бр.735/19 КО Врњачка Бања, 

укупне површине 336м2 које је уписано у листу 

непокретности бр.7863 за КО Врњачка Бања као 

јавна својина општине Врњачка Бања ради 

легализације дела објекта на кп.бр. 735/19 у  КО 

Врњачка Бања, власништво Радуловић Зорици из 

Врњачке Бање. 
 

Члан 2. 

Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 3.000,00 

дин/м2,  постигнутој у поступку непосредне 

погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања непокретно-

стима у јавној својини, утврдила купопродајну  

цену за површину од 44м2 која се отуђује у 

износу од 132.000,00динара, начин и рокове 

плаћања који су прописани важећом општи-

нском одлуком која уређује ово питање.  

О отуђењу непокретност из чл.1. ове 

Одлуке из јавне својине Општине Врњачка Бања 

купац Радуловић Зорица, из Врњачке Бање као 

власник објекта изграђеног на кп.бр. 735/19 у КО 

Врњачка Бања у  обавези је да са општином 

Врњачка Бања закључи уговор у року од 30 дана 

од дана доношења ове Одлуке,  у противном ова 

Одлука престаје да важи. 
 

Члан 3. 

Разлози за отуђење непокретности из 

чл.1.ове Одлуке поступком непосредне погодбе 

садржани су у чињеници да  су за отуђење 

предметног земљиште  испуњени услови из 

чл.100.ст.3 Закон о планирању и изградњи ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
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64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014), јер је 

правоснажним решењем Oдсека за урбанизам, 

еколошке и имовинско-правне послове бр.46-

62/16 од  1.8.2018.године утврђено  да земљиште 

на кп.бр. 736/19 у  КО Врњачка Бања, укупне 

површине од 336 м2, чини земљишта за редовну 

употребу објекта који је уписан као власвиштво 

Радуловић Зорице из Врњачке Бање и право 

власника објекта да право својине на 

грађевинском земљишту стекне непосредном 

погодбом, по тржишној цени, у складу са 

цитираним законским одредбама. 
 

Члан 4. 

Уговор о отуђењу непокретности из 

чл.1.ове Одлуке у име општине потписује 

Председник општине Врњачка Бања у року од 30 

дана од дана доношења ове Одлуке. 
 

  Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања.'' 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46-67/18  од 10.8.2018.године 

                                                                                                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 

                 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

348. 

 

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  500.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.10. Месна заједница 

Вранеши, функционалне класификације  130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 511, 

називе економске класификације Зграде и 

грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице Вранеши, 

број 400-1973/18 од 25.07.2018. године, а на име 

недостајућих средстава за израду темеља за 

зграду капеле са пропратним садржајем код 

цркве у Вранешима. 

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 

Месне заједнице Вранеши. 

Обавезује се Месна заједница Вранеши 

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: 400-1973/18 од 31.07.2018.године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

349. 

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, 
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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 

 

3. 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  350.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.08. Месна заједница 

Ново Село, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 511, 

називе економске класификације Зграде и 

грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

4. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице Ново 

Село, број 400-1893/18 од 20.07.2018.године, а на 

име обезбеђивање додатних средстава за израду 

заштитних ограда на три моста на територији МЗ 

Ново Село. 

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 

Месне заједнице Ново Село. 

Обавезује се Месна заједница Ново Село 

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: 400-1893/18 од 25.07.2018.године 

     

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

350. 

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 и 9/18) 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 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, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  1.000 динара, у 

корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.18. Месна заједница 

Отроци, функционалне класификације  130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 512, 

називе економске класификације Машине и 

опрема.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 512 Машине и 

опрема.  
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2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице Отроци, 

број 400-1585/18 од 22.06.2018. године, а на име 

отварања апропријације економске 

класификације 512 Машине и опрема у 

финансијском плану овог корисника, ради 

евидентирања пословних промена. 

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 

Месне заједнице Отроци. 

Обавезује се Месна заједница Отроци 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: 400-1585/18 од 25.06.2018.године 

     

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

351. 

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  120.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.14. Месна заједница 

Подунавци, функционалне класификације  130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 511, 

називе економске класификације Зграде и 

грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице 

Подунавци, број 400-1664/18 од 

04.07.2018.године, а на име обезбеђивање 

додатних средстава за проширење програма који 

реализује ова месна заједница. 

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 

Месне заједнице Подунавци. 

Обавезује се Месна заједница 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. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-1664/18 од 06.07.2018.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

352. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
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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 и 9/18) 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 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, одобравају  се 

средства  у  укупном  износу  од  280.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.14. Месна заједница 

Подунавци, функционалне класификације  130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 511, 

називе економске класификације Зграде и 

грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 511 зграде и 

грађевински објекти.  

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице 

Подунавци, број 400-1335/18 од 28.05.2018. 

године, а на име обезбеђивање додатних 

средстава за изградњу свлачионице на 

фудбалском терену у Подунавцима. 

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 

Месне заједнице Подунавци. 

Обавезује се Месна заједница 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. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-1335/18 од 28.05.2018.године 

     

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

353. 

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  60.000 динара, 

у корист апропријације у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру главе 4.14. Месна заједница 

Подунавци, функционалне класификације  130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 426, 

називе економске класификације Материјал.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 426 Материјал.  

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице 
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Подунавци, број 400-1664/18 од 

04.07.2018.године, а на име обезбеђивање 

додатних средстава за проширење програма који 

реализује ова месна заједница. 

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 

Месне заједнице Подунавци. 

Обавезује се Месна заједница 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. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

    

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

 Број: 400-1664/18 од  06.07.2018.године 

     

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,с.р. 

 _________________________________________ 
 

354. 

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 и 9/18) 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 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, 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 4.15. Месна заједница 

Штулац, функционалне класификације  130, 

програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

месних заједница, економске класификације 426, 

називе економске класификације Материјал.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 426 Материјал.  

2.Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице Штулац, 

број 400-1531/18 од 19.06.2018. године, а на име 

обезбеђивање додатних средстава за проширење 

програма који реализује ове месна заједница. 

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 

Месне заједнице Штулац. 

Обавезује се Месна заједница Штулац 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: 400-1531/18 од 19.06.2018.године 
 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                      Бобан Ђуровић,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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