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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
225. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.7.2019.год., 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, 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 , 11/19, 19/19 и 
25/19), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 
члана 33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 
већа бр.400-2205/19 од 17.7.2019.г.доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 , 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) 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 апропријациј 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, економска класификација 425, назив 
економске класификације – Текуће поправке и 
одржавања. 
За  наведене  износе   умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 425- Текуће 
поправке и одржавања. 
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 400-
2205/19 од 17.7.2019.год, а поводом захтева МЗ 
Подунавци, број 400-2205/19 од 15.07.2019.год. 
за потребе насипања путева на територији МЗ 
Подунавци. 
 
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 Одсек 
за буџет и финансије и Месна заједница 
Подунавци. 
 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2205/19 од 17. јула 2019.године 
                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК 
     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

       Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________                                                
226. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.7.2019.год., 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. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/2013 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 
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103/25, 99/16, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09 и 
6/18)  и Закључка Општинског већа бр.110-205/19 
од 17.7.2019.г.доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) 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  сесредства  у  
укупном  износу  од 1.001.000,00 динара у 
корист апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе4.01.46. Пројекат: 
Озеленимо Голо брдо, функционалне 
класификације 540, програм 0401Заштита 
животне средине, програмска активност 
0003Заштита природе, пројекат 0401-0003-
001Озеленимо Голо брдо, економска 
класификација 423, назив економске 
класификације Услуге по уговору. 
За наведени износ умањиће се планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција423 Услуге по 
уговору.  
 
Програмски параметри 
Шифра и назив пројекта: 0401-0003-001 
Пројекат: Озеленимо Голо брдо 
Буџетски корисник који реализује пројекат и 
одговорна лица за реализацију пројекта: 
-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник 
Општинске управе 
Општи циљ:6.1. Унапређење квалитета животне 
средине 
Индикатор исхода: Завршено озелењавање Голог 
брда 
Извор верификације: Извештај о реализацији 
Програма пословања ЈП „Шуме-Гоч“ 
 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу Закључка Општинског већа бр: 110-
205/19  од 17.7.2019.год, а поводом захтева 
Председника општине Врњачка Бања, број 110-
205/19  од 15.7.2019.год. за  учешће у 
реализацији Пројекта „Озеленимо Голо брдо“. 
 
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. 
 
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: 110-205/19 од 17. јула 2019.године                                                                                              
                                                                                                                             

  ПРЕДСЕДНИК 
      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                  Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 
227. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 26.7.2019.год., 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, 113/17 и 31/19), Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања за 2019.год. 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 
3/19, 11/19, 19/19 и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), 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-
2270/19 од 26.7.2019.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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18 , 3/19, 
11/19, 19/19 и 25/19) у оквиру раздела 4 
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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  662.000,00 динара у  
корист  следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.08 МЗ 
Ново Село, 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-
2270/19 од 26.7.2019.год, а поводом захтева 
индиректног корисника буџетских средстава МЗ 
Ново Село, број 400-2270/19 од 22.7.2019.г. за 
потребе поправке механизације. 
 
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 Ново Село. 
Обавезује се МЗ 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 
и МЗ Ново Село. 
  
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2270/19 од 26. јула 2019.године 
                                                             

  ПРЕДСЕДНИК 
                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

        Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 

 
228. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 26.07.2019.год., 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 , 
113/17 и 31/19), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист општине 
Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19  и 
25/19 ), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 
члана 33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18)  и Закључка Општинског 
већа бр.400-2238/19 од 26.07.2019.г.доноси 

 
Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  
општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 
11/19 и 25/19, ) 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  500.000,00 динара у  
корист  следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.13 МЗ 
Руђинци, функционалне класификације 130, 
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0002 Функционисање 
месних заједница, 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-
2238/19  од 26.07.2019.год, а поводом захтева 
Месне заједнице Руђинци , број 400-2238/19  од 
18.07.2019.год. за  израду монтажних аутобуских 
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стајалишта на железничкој станици са обе 
стране магистралног пута. 
 
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. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се Одсек 
за буџет и финансије и Месна заједница 
Руђинци. 
 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2238/19 од 26. јула 2019.г. 
                                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Бобан Ђуровић,с.р.                                                          
__________________________________________ 
 
229. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.7.2019.год., 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, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), 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-
1863/19 од 17.7.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

                 БР. 400-1863/19 од 18.6.2019.год. 
 
 
1. Укида се  Решење о употреби средстава 

текуће буџетске резерве бр. 400-1863/19 од 

18.6.2019.год., којим су из средстава 
утврђених Одлуком о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2019.г. („Службени лист 
општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 
11/19 и 19/19) у оквиру раздела 4 директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 
функционална  класификација  160,  програм 
0602 Опште услуге јавне управе, програмска 
активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив 
позиције Текућа резерва, одобрена  средства  
у  укупном  износу  од  1.900.000,00 динара 
у  корист  следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 
Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 
1502 Развој туризма, програмска активност 
1502-0002 Промоција туристичке понуде, 
економска класификација 424, назив 
економске класификације Специјализоване 
услуге. 
 

2. Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1863/19 од 18.6.2019.год. и укида 
се Решење Општинског већа бр. 400-1863/19 
од 18.6.2019.год. Општинско веће сада 
доноси  Решење о укидању Решења о 
употреби средстава текуће буџетске резерве 
на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-1863/19 од 17.7.2019. године. 

 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1863/19 од 17. јула 2019.године 
                                                            

                  ПРЕДСЕДНИК 
                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

               Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 
230. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.7.2019.год., 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, 
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101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 
108/2013 142/2014, 68/2015 - др. Зaкoн, 103/2015, 
99/2016, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), 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-
1964/19 од 17.7.2019.год,  доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

                БР. 400-1964/19 од 25.6.2019.год. 
 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1964/19 од 
25.6.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  
Буџетске  резерве, функционална  класификација  
160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  100.000,00 динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге. 

 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1964/19 од 25.6.2019.год. и укида се 
Решење Општинског већа бр. 400-1964/19 од 
25.6.2019.год. Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1964/19 од 17.7.2019. 
године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1964/19 од 17. јула 2019.године 
                                                                                                                      
ПРЕДСЕДНИК 

                               ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
             Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
 
231. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.7.2019.год., 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, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), 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-
1773/19 од 17.7.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

                 БР. 400-1773/19 од 7.6.2019.год. 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1773/19 од 
7.6.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19 и 11/19 ) у оквиру раздела 
4 директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  210.000,00 динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
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управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге. 

 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1773/19 од 7.6.2019.год. и укида се 
Решење Општинског већа бр. 400-1773/19 од 
7.6.2019.год. Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1773/19 од 17.7.2019. 
године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек  
за буџет и финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1773/19 од 17. јула 2019.године 
 

                 ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                      
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

      Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 
232. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.07.2019.год., 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, 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), 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-
1752/19 од 17.7.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

                 БР. 400-1752/19 од 30.05.2019.год. 
 
1. Укида се  Решење о употреби средстава 
текуће буџетске резерве бр. 400-1752/19 од 
30.05.2019.год., којим су из средстава 
утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 
Бања за 2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19 и 11/19) у 
оквиру раздела 4 директног корисника 
буџетских средстава – Општинске управе,  
глава  4.01.06.  Буџетске  резерве, 
функционална  класификација  160,  програм 
0602 Опште услуге јавне управе, програмска 
активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  
укупном  износу  од  350.000,00 динара у  
корист  следеће  апропријације  у разделу  4  
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 
Установа Туристичка организација, 
функционалне класификације 473, програм 
1502 Развој туризма, програмска активност 
1502-0002 Промоција туристичке понуде, 
економска класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге.  

 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1752/19 од 30.05.2019.год. и укида 
се Решење Општинског већа бр. 400-1752/19 од 
30.5.2019.год.  Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1752/19 од 17.07.2019. 
године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1752/19 од 17. јула 2019.године 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
 
233. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.07.2019.год., на основу чл.46. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  
бр.129/07, 83/14- други закон, 101/16- други 
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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 ,113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 ,11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), 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-
1925/19 од 17.07.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

              БР. 400-1925/19 од 01.07.2019.год. 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1925/19 од 
01.07.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19 , 11/19 и 19/19) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  
Буџетске  резерве, функционална  класификација  
160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  150.000,00 динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге. 
 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1925/19 од 01.07.2019.год. и укида 
се Решење Општинског већа бр. 400-1925/19 од 
01.07.2019.год.  Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1925/19 од 17.07.2019. 
године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 

 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1925/19 од 17. јула 2019.године 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
                        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

   Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 
234. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.07.2019.год., 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 , 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. бр. 41/18, 3/19 
,11/19, 19/19  и 25/19), члана 59.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.12/19), 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-
1988/19 од 17.07.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

               БР. 400-1988/19 од 02.07.2019.год. 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1988/19 од 
02.07.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19 , 11/19 и 19/19) у оквиру 
раздела 4 директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  
Буџетске  резерве, функционална  класификација  
160,  програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  500.000,00 динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
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управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге. 
 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1988/19 од 02.07.2019.год. и укида 
се Решење Општинског већа бр. 400-1988/19 од 
02.07.2019.год.  Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1988/19 од 17.07.2019. 
године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1988/19 од 17. јула 2019.године 
                                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
 
235. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.07.2019.год., 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 , 113/17 и 31/19), Одлуке о буџету 
општине Врњачка Бања за 2019.год. („Сл. лист 
општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19, 11/19, 
19/19 и 25/19), члана 59.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.12/19), 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-
1362/19 од 17.07.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

           БР. 400-1362/19 од 16.04.2019.год. 
 
1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 
буџетске резерве бр. 400-1362/19 од 
16.04.2019.год., којим су из средстава утврђених 
Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, бр. 41/18, 3/19 и 11/19) у оквиру раздела 4 
директног корисника буџетских средстава – 
Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  
резерве, функционална  класификација  160,  
програм 0602 Опште услуге јавне управе, 
програмска активност 0602-0009 Текућа резерва,  
економска класификација 49912 назив позиције 
Текућа резерва, одобрена  средства  у  укупном  
износу  од  720.000,00 динара у  корист  следеће  
апропријације  у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру  главе 4.05. Установа 
Туристичка организација, функционалне 
класификације 473, програм 1502 Развој 
туризма, програмска активност 1502-0002 
Промоција туристичке понуде, економска 
класификација 424, назив економске 
класификације Специјализоване услуге. 
 
2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 
већа бр. 400-1362/19 од 16.04.2019.год. и укида 
се Решење Општинског већа бр. 400-1362/19 од 
16.04.2019.год.  Општинско веће сада доноси  
Решење о укидању Решења о употреби средстава 
текуће буџетске резерве на основу Закључка 
Општинског већа бр. 400-1362/19 од 17.07.2019. 
године. 
 
3. О реализацији овог решења стараће се Одсек за 
буџет и финансије. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу 
општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1362/19 од 17. јула 2019.године 
                                                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК 
                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

        Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________ 
236.  

Општинско веће општине Врњачка Бања 
на ванредној седници одржаној телефонским 
путем дана 17.07.2019.год., 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. 
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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, 3/19 ,11/19, 19/19  и 
25/19), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.12/19), 
члана 33. Пословника Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 
већа бр. 400-1826/19 од 17.07.2019.год,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 
РЕЗЕРВЕ 

               БР. 400-1826/19 од 07.06.2019.год. 
 

Мења се Решење бр.400-1826/19 од 
07.06.2019. године у тачки 1, у  делу који се 
односи на износ одобрених средстава и то: 

уместо „Одобравају се средства у 
укупном износу од 1.070.000,00 динара“,мења 
се, тако да гласи:          „Одобравају се средства у 
укупном износу од 530.000,00 динара“. 

 
У  осталом делу Решење о употреби 

средстава текуће буџетске резерве бр.400-
1826/19 од 07.06.2019. године, остаје 
непромењено. 
 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1826/19 од 17. јула 2019.године 
                                                            

ПРЕДСЕДНИК 
                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

   Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
237. 

Председник општине Врњачка Бања, на 
основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/16- др.закон и 47/18), чл. 55. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“ бр. 12/19) и Уговора о сарадњи 
са Комесаријатом за избеглице и миграције РС 
бр.Уговора 9-9/759 од 4.7.2019.год., заведен у 
општини Врњачка Бања бр.110-203/19 од 
26.6.2019.год. доноси,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за избор корисника  

 
Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 
према Уговору о сарадњи са Комесаријатом за 
избеглице и миграције РС бр.уговора 9-9/759 од 
4.7.2019.год., заведен у општини Врњачка Бања 
бр. 110-203/19 од 26.6.2019.год. (у даљем тексту: 
Комисија), у следећем саставу: 

 
1.Иван Радовић, Председник СО, председник 
Комисије,  
2. Саша Радисављевић, секретар СО, заменик, 
3.Александар Миљаковић, повереник за 
избеглице и расељена лица члан; 
4.Сузана Црноглавац, Одсек за локални 
економски развој и инвестиције, члан; 
5.Сузана Ђорђевић, Одсек за буџет и финансије,  
члан; 
6.  Ивана Јовановић, Нормативно правни 
послови, члан; 
7.Ивана Петровић, Одсек за послове органа 
општине ,члан. 
 
 

Члан 2. 
Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  
- поступак рада Комисије,  
- поступак објављивања јавног позива 

за избор корисника, 
- документацију потребну за учешће на 

јавном позиву за избор корисника,  
- услове и мерила за избор корисника,  
- поступак израде и оглашавања 

предлога листе корисника,  
- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом,  
- поступак израде и оглашавања 

коначне листе корисника, 
- доношење одлуке о додели помоћи  

интерно расељеним лицима кроз 
доходовне активности ( у даљем 
тексту: Одлука) 

- друга питања од значаја за рад 
Комисије.   

 
Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 
послове за потребе Комисије обавља Одсек за 
буџет и  финансије Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 
 

Члан 4. 
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 Комисија  по обављеном задатку из 
члана 2. овог Решења се обавезује да писмени 
извештај достави Председнику Општине.  

Члан 5. 
 О накнади за рад Комисије одлучиће се 
посебним решењем. 
 

Члан 6. 
 Ово Решење ступа на снагу наредног 
дана од дана доношења и објавиће се у 
„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 
 
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-119/19 од   8. јула 2019.год 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                    Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 
238. 

На основу члана 55. Статута општине  
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'',бр.12/19) а поводом Споразума о сарадњи 
који је закључен између Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општине 
Србије ( у даљем тексту: СКГО) и општине 
Врњачка Бања број:110-185/19 од 
12.06.2019.године, Председник општине 
Врњачка Бања,доноси,  

 
РЕШЕЊЕ 

О образовању Пројектног тима за реализацију 
пакета подршке у области управљања имовином 

у оквиру Програма Exchange 5 
 
I 

Образује се Пројектни тим за реализацију пакета 
подршке у области управљања имовином 
уоквиру Програма Exchange 5 (у даљем тексту: 
Пројектни тим), у следећем саставу: 

1. Бобан Ђуровић, председник општине,  
2. Иван Џатић, заменик председника,  
3. Владан Чеперковић,члан Општинског 

већа задужен за област управљања 
имовином,  

4. Славиша Пауновић, начелник 
Општинске управе 

5. Славица Стаменић, руководилац  Одсека 
за урбанизам,еколошке и имовинско 
правне послове  

6. Гордана Предолац,Љиљана Благојевић и 
Тијана Диздар-имовинско правни 
послови и послови озакоњења. 

7. Зоран Дунић, руководилац Одсека за 
буџет и финансије,  

8. Тања Лазаревић,руководилац групе 
послова за рачуноводство,, 

9. Весна Малићанин,  директор Дома 
Здравља „Др.Никола Џамић“ ; 
Драгана Хаџи Ристић,директор ПУ 
Радост; 
Сандра Миодраговић,директор Центра за 
соц.рад; 
Стеван Драшковић,директор ЈП Борјак; 
Дарко Дунић,директор ЈП Бели извор; 
Драги Благојевић,директор ЈП 
Белимарковац; 
Ивица Лазаревић,директор ЈП Шуме 
Гоч; 
Небојша Ристић,директор ЈП Бањско 
зеленило и чистоћа; 
Иван Дуњић,директор ЈП Нови 
аутопревоз; 
Бранислав Бежановић,директор 
Општинске стамбене агенције 
Душан Радовић,директор Спортског 
центра; 
Иван Трифуновић,директор Туристичке 
организације 
Саша Миленковић,директор Културног 
центра 
Дејан Лучић,директор народне 
библиотеке Др Душан Радић  

10. Душан Јосифовић, информатичар 
11. Тамара Ђорђевић,послови озакоњења у 

Одсеку за урбанизам,еколошке и 
имовинско правне послове. 

За координатора Пројектног тима именује се 
Славиша Пауновић, начелник Општинске 
управе,а за помоћницу координатора Тијана 
Диздар. 
 

II 
Обавезују се директори ЈП,установа и 

организација чији је оснивач општина,а који су 
наведени у тач.9,да именују своје представнике 
који ће учествовати у раду тима и доставе 
органу управе ради доношења допунског 
решења,одмах по пријему ове одлуке. 

 
III 

Пројектни тим током реализације пакета 
подршке има обавезу да у складу са Споразумом 
о сарадњи, уз подршку СКГО и ангажованих 
експерата спроводи активности у циљу 
постизања очекиваних резултата, а посебно да:  

1. Учествује у изради анализе затеченог 
стања у области управљања имовином, 
дефинисању акционог плана за 
спровођење пакета подршке кроз 
достављање потребне документације, 
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података као и учешће током иницијалне 
посете експертског тима СКГО; 

2. Обезбеђује услове/подржава/учествује у 
процесу успостављања права јавне 
својине, попису и упис, вођењу 
евиденције непокретности у јавној 
својини, успостави систем управљања 
непокретностима у јавној својини као и 
коришћење апликације Регистар 
непокретности у јавној својини,  

3. Прикупи податке из Катастра 
непокретности о свим непокретностима 
које су предмет преноса права јавне 
својине као и имовине на којој је 
јединица локалне самоуправе уписана 
као титулар, укључујући и имовину коју 
користе ЈП, ЈКП, организације и 
институције чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе,  

4. Учествује у изради и/или хармонизацији 
акта која се односе на управљање 
имовином у ЈЛС, 

5. Обезбеђује услове/подржава/учествује у 
процесу унапређења књиговодствених 
евиденција непокретности и 
успостављање основа за консолидовано 
управљање непокретностима,  

6. Утврди листу приоритетних јединица 
локалне самоуправе за које ће бити 
утврђено фактичко стање/извршена 
идентификација непокретности, и 
омогући услове за извршење 
идентификације 

7. Утврди листу приоритетних јединица 
локалне самоуправе које ће бити унете у 
Регистар непокретности у јавној својини, 
и омогући услове за унос података. 

8. Учествује у процесу успостављања 
информатичког интерфејса који ће 
објединити имовинске и књиговодствене 
податке о непокретностима у јавној 
својини.  

9. Активно сарађује са експертским тимом 
СКГО као и у свим обукама у оквиру 
пакета подршке. 

10. Учествује у изради анализе остварених 
ефеката реализације пакета подршке 
након реализације свих предвиђених 
обавезних активности.  
 

IV 
          Решење објавити у Службеном листу 
општине Врњачка Бања. 
          Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број 020-125/19 дана 23.07.2019.год. 
 

            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                   Бобан Ђуровић,с.р. 
______________________________________________ 

239. 
 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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 11/19) и члана 
55 став 18 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) 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  300.000 динара, 
у корист апропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.01.32. Програм Црвеног 
крста, функционалне класификације 070, 
програм 0901 Социјална и дечја заштита, 
програмска активност 0005 Подршка 
реализацији програма Црвеног крста, економске 
класификације 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 захтева Црвеног крста Врњачка Бања 
број 400-1589/19 од 16.05.2019.г., а на име 
обезбеђивања додатних средстава за реализацију 
Програма активности за 2019.годину. 
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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 Црвеног крста. 
Обавезује се Црвени крст 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: 400-1589/19 од 16.05.2019.год. 
       
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 
240. 

 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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 11/19) и члана 
55 став 18 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) 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  200.000 динара, 
у корист апропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.01.32. Програм Црвеног 
крста, функционалне класификације 070, 
програм 0901 Социјална и дечја заштита, 
програмска активност 0005 Подршка 
реализацији програма Црвеног крста, економске 
класификације 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 захтева Црвеног крста Врњачка Бања 
број 400-1618/19 од 20.05.2019.г., а на име 
обезбеђивања додатних средстава за реализацију 
Програма активности за 2019.годину. 

  
3. Овим решењем средства текуће буџетске 
резерве користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе за које 
се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне за реализацију финансијског 
плана Црвеног крста. 
Обавезује се Црвени крст 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: 400-1618/19 од 21.05.2019.год. 
 

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 

 
241.  

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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2019.г.(„Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) и 
члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19 и 19/19) 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  6.000 динара, у корист апропријације 
у разделу  4  директног корисника буџетских 
средстава – Општинске управе, у оквиру главе 
4.01.30. Трансфери средњим школама, 
функционалне класификације 920, програм 2003 
Средње образовање и васпитање, програмска 
активност 0001 Функционисање средњих школа, 
економске класификације 463, назив економске 
класификације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. Одобрена средства ће се 
реализовати кроз Финансијски план 
Угоститељско туристичке школе за 2019.годину, 
аналитички преко конта 423 Услуге по уговору.  
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 захтева Угоститељско туристичке школе, 
број 400-1936/19 од 21.06.2019.г., а на име 
обезбеђивања додатних средстава за 
изнајмљивање и коришћење озвучења. 

  
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 Угоститељско туристичке школе. 

Обавезује се Угоститељско туристичка школа 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: 400-1936/19 од 26.06.2019.год. 
     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                        Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 
242. 

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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 11/19) и члана 
55 став 18 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) 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  200.000 динара, 
у корист апропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.01.01. Општинска 
управа, функционалне класификације 130, 
програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0001 Функционисање 
локалне самоуправе, економске класификације 
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416, назив економске класификације Награде, 
бонуси и остали посебни расходи.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 416 Награде, бонуси 
и остали посебни расходи.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног корисника буџетских 
средстава Општинске управе од 07.05.2019. год., 
а на име обезбеђивања додатних средстава за 
преузимање обавеза на апропријацији економске 
класификације 416 награде, бонуси и остали 
посебни расходи. 

  
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 управе. 
Обавезује се Општинска управа 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: 400-1509/19 од 08.05.2019.год. 
     
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
       Бобан Ђуровић,с.р. 
_______________________________________ 

 
243. 

 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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) и 
члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19 и 19/19) 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 1 директног корисника 
буџетских средстава – Скупштине општине, 
функционалне класификације 111, програм 2101 
Политички систем локалне самоуправе, 
програмска активност 0001 Функционисање 
скупштине, економске класификације 416, назив 
економске класификације Награде, бонуси и 
остали посебни расходи.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 416 Награде, бонуси 
и остали посебни расходи.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног корисника буџета 
Скупштине општине, број 400-2107/19 од 
04.07.2019.г., а на име обезбеђивања додатних 
средстава за исплату новчаних награда поводом 
Дана општине 14.јула 2019.г. а по Решењу СО 
Врњачка Бања, број 400-1677/19 од 04.07.2019.г. 

  
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 Скупштине општине. 
Обавезује се Скупштина општине 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“.   
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2107/19 од 04.07.2019.год. 
       
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
244. 

 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, 113/2017 и 95/2018), члана 24 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број 41/18, 3/19 и 11/19) и члана 55 став 1 
тачка 18 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) 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  90.000 динара, 
у корист апропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.01.02. Општинска јавна 
агенција, функционалне класификације 130, 
програм 1101 Становање, урбанизам и 
просторно планирање, програмска активност 
0003 Управљање грађевинским земљиштем, 
економске класификације 482, називе економске 
класификације Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 482 Порези, 
обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева корисника буџетских средстава 
Општинске стамбене агенције, број 400-1295/19 
од 11.04.2019. год., а на име обезбеђивања 
додатних средстава на име поравнања у судском 

поступку тужене општинске стамбене агенције 
од стране тужиоца Б.Чајетинца. 

  
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 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: 400-1295/19 од 17.04.2019.год. 
       
                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
        Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 
 
245. 

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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) и 
члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19 и 19/19) 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 
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активност 0602-0009 Текућа резерва,  економска 
класификација 49912 назив позиције Текућа 
резерва, одобравају  се средства  у  укупном  
износу  од  498.000 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, 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 захтева индиректног корисника буџета 
Месне заједнице Вранеши, број 400-1903/19 од 
18.06.2019.г., а на име обезбеђивања додатних 
средстава за набавку и монтажу два аутобуска 
стајалишта за путнике. 

  
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: 400-1903/19 од 26.06.2019.год. 
     
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 

 
246. 

 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, 113/2017 и 95/2018), члана 24 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број 41/18 и 3/19) 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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 
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  200.000 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 улсуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0002 Функционисање 
месних заједница, економске класификације 421, 
називе економске класификације Стални 
трошкови.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 421 Стални 
трошкови.  
 
2.Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева индиректног корисника 
буџетских средстава Месне заједнице 
Подунавци, број 400-769/19 од 27.02.2019. год., а 
на име обезбеђивања додатних средстава за 
плаћање рачуна за електричну енергију. 

  
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 
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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: 400-769/19 од 27.02.2019.год. 
     
                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
     Бобан Ђуровић,с.р. 
________________________________________ 

 
 
247. 

 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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 11/19) и члана 
55 став 18 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 
11/19) 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  300.000 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 425, 
назив економске класификације Текуће поправке 
и одржавања.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 425 Текуће 
поправке и одржавања.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева индиректног корисника буџета 
Месне заједнице Отроци, број 400-1646/19 од 
21.05.2019.г., а на име обезбеђивања додатних 
средстава за уређење банкина (тарупирање) и 
косина поред асфалтних путних праваца на 
територији МЗ Отроци. 

  
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: 400-1646/19 од 27.05.2019.год. 
 

                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 

 
248. 

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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 11/19) и члана 
55 став 18 Статута општине Врњачка Бања („Сл. 
лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
председник  Општине  Врњачка Бања доноси 

 
Р  Е Ш Е Њ Е 
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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, 3/19 и 
11/19) 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  300.000 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 425, 
назив економске класификације Текуће поправке 
и одржавања.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 425 Текуће 
поправке и одржавања.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева индиректног корисника буџета 
Месне заједнице Ново Село, број 400-1610/19 од 
17.05.2019.г., а на име обезбеђивања додатних 
средстава за набавку услуге тарупирања путева. 

  
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: 400-1610/19 од 21.05.2019.год. 
     
       
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
_________________________________________ 
 
249. 

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, 113/2017 и 95/2018), члана 24 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број 41/18 и 3/19) 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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 
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  109.000 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 улсуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0002 Функционисање 
месних заједница, економске класификације 425, 
називе економске класификације Текуће 
поправке и одржавања.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 425 Текуће 
поправке и одржавања.  
 
2.Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева индиректног корисника 
буџетских средстава Месне заједнице Ново 
Село, број 400-1084/19 од 26.03.2019. год., а на 
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име обезбеђивања додатних средстава за 
реализацију финансијског плана 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: 400-1084/19 од 05.04.2019.год. 
     
                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
        Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 
250. 

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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 
члана 24 Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за  2019.г. („Службени лист општине 
Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) и 
члана 55 став 18 Статута општине Врњачка Бања 
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, број 12/19),  
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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 
11/19 и 19/19) 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  498.000 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, 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 захтева индиректног корисника буџета 
Месне заједнице Вранеши, број 400-1903/19 од 
18.06.2019.г., а на име обезбеђивања додатних 
средстава за набавку и монтажу два аутобуска 
стајалишта за путнике. 

  
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: 400-1903/19 од 26.06.2019.год. 
     
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 
251. 
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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, 113/2017 и 95/2018), члана 24 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број 41/18 и 3/19) 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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 
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  200.000 динара, 
у корист апропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.07. Месна заједница 
Врњачка Бања, функционалне класификације 
130, програм 0602 Опште улсуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0002 
Функционисање месних заједница, економске 
класификације 421, називе економске 
класификације Стални трошкови.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 421 Стални 
трошкови.  
 
2.Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева индиректног корисника 
буџетских средстава Месне заједнице Врњачка 
Бања, број 400-635/19 од 18.02.2019. год., а на 
име обезбеђивања додатних средстава за 
плаћање рачуна за гас за спортску халу 
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 Месне заједнице Врњачка Бања. 

Обавезује се Месна заједница Врњачка Бања да 
посебно евидентира промене по овом решењу, и 
да у оквиру извештавања о реализацији свог 
финансијског плана односно програма рада 
посебно извести о реализацији трошење јавних 
средстава по овом решењу у оквирима 
одобреног износа и за намене за коју су средства 
додељена за буџетску годину. 
 
4. О реализацији овог решења стараће се 
Општинска управа – Одсек за буџет и 
финансије. 
 
5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 
Општине Врњачка Бања“.   
    
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-635/19 од 25.02.2019.год. 
     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
      Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 
251. 

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, 113/2017 и 95/2018), члана 24 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  
2019.г. („Службени лист општине Врњачка 
Бања“, број 41/18 и 3/19) 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 2019.г. („Службени 
лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 
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  275.000 динара, 
у корист апропријације у разделу  4  директног 
корисника буџетских средстава – Општинске 
управе, у оквиру главе 4.01.33. Пројекти у 
области социјалне заштите, функционалне 
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класификације 090, програм 0901 Социјална и 
дечја заштита, програмска активност 0001 
Једнократне помоћи и други облици помоћи, 
економске класификације 472, назив економске 
класификације Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета.  
За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 
позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 
увећати планирана позиција 472 Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета.  
 
2. Средства из претходне тачке одобравају се на 
основу захтева директног корисника буџетских 
средстава Општинске управе, број 400-793/19 од 
28.02.2019. год., а на име обезбеђивања додатних 
средстава за организовање радионице на тему 
„Јачање капацитета локалне самоуправе за 
решавање проблема миграната који се налазе на 
територији Општине Врњачка Бања. 

  
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 управе. 
Обавезује се Општинска управа 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: 400-793/19 од 01.03.2019.год. 
     
                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
           Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗА 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
252. 
      На основу члана 64 а става 22. и  члана 6. 
Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – 
др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - 
др.закон), Комисија за утврђивање цена за 
давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
ВРЊАЧКА БАЊА ( у даљем 
тексту:Комисија), утврдила је почетну цену 
пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине ВРЊАЧКА 
БАЊА које је обухваћено Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине ВРЊАЧКА БАЊА за 2019. 
годину за давање у закуп донела је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одређују се почетне цене закупа 
пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији 
општине ВРЊАЧКА БАЊА у 
првом кругу за укупно 374 јавних 
надметања, која су обухваћена 
Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на 
територији општине ВРЊАЧКА 
БАЊА за 2019. годину и планираних 
за давање у закуп по класама и 
културама, и то: 

 
 

Култура Класа Цена 
ЕУР 

Цена РСД 

ЊИВА 2 43,60 5.134,64 
ЊИВА 3 38,81 4.570,54 
ЊИВА 4 34,50 4.062,96 
ЊИВА 5 30,19 3.555,39 
ЊИВА 6 24,44 2.878,23 
ЊИВА 7 20,12 2.369,47 
ЊИВА 8 14,85 1.748,84 

ВОЋЊАК 1 47,91 5.642,22 
ВОЋЊАК 2 43,60 5.134,64 
ВОЋЊАК 3 38,81 4.570,54 
ВОЋЊАК 4 34,50 4.062,96 
ВОЋЊАК 5 30,19 3.555,39 
ЛИВАДА 2 13,08 1.540,39 
ЛИВАДА 3 11,64 1.370,81 
ЛИВАДА 4 10,35 1.218,89 
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ЛИВАДА 5 9,06 1.066,97 
ЛИВАДА 6 7,33 863,23 
ЛИВАДА 7 6,04 711,31 

ПАШЊАК 1 9,58 1.128,20 
ПАШЊАК 2 8,72 1.026,92 
ПАШЊАК 3 7,76 913,87 
ПАШЊАК 4 6,90 812,59 
ПАШЊАК 5 6,04 711,31 
ПАШЊАК 6 4,89 575,88 
ПАШЊАК 7 4,02 473,42 
ПАШЊАК 8 2,97 349,76 
ОСТАЛО  1,94 228,46 

ПРИРОДНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТА 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.Комисија за утврђивање цена за давање 
у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији општине 
ВРЊАЧКА БАЊА је на основу табеле 
из тачке 1. утврдила почетне цене за 
свако јавно надметање које је предмет 
Одлуке о расписивању јавног огласа за 
давање у закуп пољопривредног 
земљишта на територији општине 
ВРЊАЧКА БАЊА  
 
 

у првом кругу за укупно 374 јавних  
надметања обухваћених Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине ВРЊАЧКА БАЊА за 2019. 
годину. 

 
  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
          Дејан Пецић,с.р. 

______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна 23     -   Број  26.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.07.2019. године 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
225-228 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве..............................  1 
229-235 Решење о укидању решења о употреби средстава текуће 

 буџетске резерве...................................................................................................  4 
236 Решење о измени  решења о употреби средстава текуће 

 буџетске резерве...................................................................................................  8 
 

  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
237 Решење о образовању Комисије за избор корисника ........................................  9 
238 Решење о образовању Пројектног тима за реализацију пакета подршке 
 у области управљања имовином у оквиру Програма Exchange 5.........................  10 
239-251 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.............................  11 
 
 
КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
252 Закључак ....................................................................................................................  21 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Страна 24     -   Број  26.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     29.07.2019. године 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

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

