
 Страна 1     -   Број  4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     21.4.2015. године 
  

 
 
 
 

   

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
65. 

На основу члана 19 став 2 Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник Републике Србије“, број 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС и 
55/2014), члана 18 Oдлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2014. годину („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.20/13) и члана 8 
став 1 тачка 5 Правилника о раду савета за 
кординацију послова безбедности саобраћаја 
на путевима на територији општине Врњачка 
Бања („Службени лист општина Врњачка 
Бања“, број 6/14), и члана 59 Статута општине 
Врњачка Бања-пречишћен текст („Службени 
лист општина Врњачка Бања“, број 13/14), 
Општинско веће општине Врњачка Бања на 
својој ванредној седници одржаној дана 
29.1.2015. године,  донело је,  
 

П  Р  О  Г  Р  А  М 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I                             

Програмом коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности саобра-
ћаја на путевима на територији општине 
Врњачка Бања за 2015. годину (у даљем 
тексту: Програм)  утврђује се начин кориш-
ћења средстава од наплаћених новчаних казни 
за саобраћајне прекршаје на територији 
општине Врњачка Бања, за активности који се 
током 2015. године планирају у циљу унапре-
ђења безбедности саобраћаја на путевима. 

 
II                             

За реализацију овог Програма, 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2015. годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.21/14) планирана су средства у 
укупном износу од 5.000.000,оо динара, од 

новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путе-
вима, а обезбедиће се сразмерно оствареним 
приходима у буџету општине Врњачка Бања. 

Средства која су планирана по основу 
прихода од наплаћених новчаних казни за 
прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима који су 
учињени на територији општине Врњачка 
Бања распоређена су у буџету општине у 
оквиру апропријације – Послови одржавања и 
инвестиција у комуналне делатности – путеви 
– редни број апропријације 214 конто 400 
текући расходи и редни број апропријације 
215 издаци за нефинансијску имовину.  
                           

III                            
У складу са чланом 18 Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Сл. 
гласник Републике Србије“, број 41/2009, 
53/2010, 101/2011 и 32/2013 – одлука УС) 
средства за реализацију овог Програма биће 
усмерена на унапређење безбедности 
саобраћаја и то за следеће намене:  
          
1. Прва област рада: Унапређење 
саобраћајне инфраструктуре на територији 
општине Врњачка Бања (до 50% укупних 
средстава, односно износ до 2.500.000,00 
динара.       
 

1.1. Хоризонтална, вертикална и свет-
лосна саобраћајна сигнализација  

  
Предвиђени износ: 2.500.000,00 динара 
Пружалац услуге: „Дирекција за 

планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања“ЈП Врњачка Бања - Управљач 
општинских и некатегорисаних путева и 
улица на територији општине Врњачка Бања 
  Активност подразумева текуће одржа-
вање хоризонталне и вертикалне саобраћајне 
сигнализације и опреме на јавним путевима на 
територији општине Врњачка Бања, као и 
измену и допуну постојеће саобраћајне 
сигнали-зације, а све у складу са пројектима 
повећања безбедности саобраћаја на 
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територији општине Врњачка Бања, за које је 
надлежни општински орган дао сагласност.  

Приоритете постављања саобраћајне 
сигнализације и опреме на јавним путевима на 
територији општине Врњачка Бања, односно 
приоритете реализације пројеката повећања 
безбедности саобраћаја, на основу захтева 
„Дирекције за планирање и изградњу општине 
Врњачка Бања“ЈП Врњачка Бања - Управљача 
општинских и некатегорисаних путева и 
улица на територији општине Врњачка Бања у 
зависности од прилива новчаних средстава 
утврдиће Закључком Савет за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима 
на територији општине Врњачка Бања.  
  
2. Друга област рада: Унапређење 
саобраћајног васпитања и образовања (до 
100.000,00 динара) 
 

2.1. Подршка организацији 
такмичењима деце основних школа за 
активности којима се промовише безбедно 
коришћење путева и улица  
 

Ова активност подрзумева подршку 
организације такмичења деце основних школа 
из области знања о безбедности саобраћаја. Од 
великог значаја за повећање безбедности 
најмлађих учесника у саобраћају је практична 
обука из области познавања саобраћаја, и због 
тога се овим програмом предвиђају средства 
за подршку организацији такмичења ученика 
основних школа „Шта знаш о саобраћају“, 
које је сталан облик саобраћајног васпитања и 
образовања ученика основних школа. Ова 
средства реализовала би се кроз 
суфинансирање односно финансирање 
организације школског такмичења за све 
четри основне школе на територији општине 
Врњачка Бања, организацију општинског 
такмичења, и учешћа ученика на вишим 
нивоима такмичења  „Шта знаш о саобраћају“. 
     
3.Трећа област рада: превентивно-промо-
тивне активности из области безбедности 
саобраћаја на територији општине 
Врњачка Бања (до 80.000,00 динара)    
 

3.1. Припрема, израда билтена и 
других извештаја о стању безбедности саоб-
раћаја, као и медијско праћење активности 
из области безбедности саобраћаја 
         

Предвиђени износ: 80.000,оо динара 

Циљ ове активности је перманентно 
праћење стања безбедности саобраћаја на 
територији општине Врњачка Бања и 
информисање јавности. Активност подра-
зумева још и израду публикација за децу, 
односно набавку образовно васпитног матери-
јала за децу у предшколским установама и 
основним школама, којим се промовише 
безбедно коришћење путева и улица. 
     
4. Четврта област рада: научно-
истраживачки рад у области безбедности 
саобраћаја на територији општине 
Врњачка Бања (до 400.000,00 динара)     
      

4.1. Израда пројектно-тахничке 
документације за изградњу стазе за 
кретање пешака – тротоара, за унапређење 
безбедности саобраћаја на делу државних 
путева који пролазе кроз територију 
општине Врњачка Бања. 
 

Предвиђени износ: 400.000,00 динара 
Активност подразумева израду главног 

пројекта пешачких стаза-тротоара за кретање 
пешака на делу државних путева који пролазе 
кроз територију општине Врњачка Бања. Уз 
израду предметног пројекта активност 
обухвата још и прибављање техничке 
контроле на пројекат и оверу пројекта код 
надлежног министарства Републике Србије. 
Пројекат обухвата израду недостајуће 
пешачке стазе-тротоара на делу државног пута 
I Б реда број 23, и делу тротоара на државном 
путу II Б реда број 411, од државног пута I Б 
реда број 23, до Основне школе „Бане 
Миленковић“ у Новом Селу. 
               
5.Пета Област: Рад савета за кординацију 
послова безбедности саобраћаја (до 
1.900.000,00 динара) 
 

5.1. Реализација саобраћајно-
техничких мера намењених повећању 
безбедности учесника у саобраћају  

Предвиђени укупан износ: 200.000,00 
динара  

Активност подразумева, по предлогу 
Савета, уређење зона школа, постављање 
техничких средстава за успоравање 
саобраћаја, постављање заштитних 
(сигурносних) ограда поред пута, постављање 
расвете на раскрсницама, кривинама и високо 
ризичним локацијама, утврђивање и 
елиминисање црних тачака на деоницама 
путева, увођење видео надзора. 



 Страна 3     -   Број  4.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     21.4.2015. године 
  

Пружалац услуге: Општинска управа 
општине Врњачка Бања и Дирекција за 
планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања ЈП Врњачка Бања 
 

5.2. Накнаде члановима Савета за 
долазак и рад на седницама  
 

Предвиђени укупан износ: 200.000,00 
динара 

Накнада за рад у Савету за коор-
динацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Врњачка 
Бања, утврђује се и исплаћује на начин 
прописан Решењем Општинског већа општине 
Врњачка Бања бр.020-23/11 од 30.01.2013. 
године, којим је формиран Савет за коорди-
нацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Врњачка 
Бања 
 

5.3. Учествовање у техничком 
опремању органа задужених за безбедност 
саобраћаја и органа надлежних за послове 
саобраћаја: 
          

Предвиђени укупан износ: 1.400.000,00 
динара од чега за опремање: 

 ПС Врњачка Бања – Саобраћајне 
полиције 1.250.000.00 динара 

 Организационих јединица Општи-
нске управе општине Врњачка 
Бања надлежних за послове 
саобраћаја 150.000,00 динара 

          
Пружалац услуге: Јавна набавка 

            
Активност обухвата: 
a) опремање Сабраћајне полиције ПС 

Врњачка Бања обухвата: 
 Превозна средства за брзо и 
ефикасно реаговање (путничко 
моторно возило, мотоцикл, 
скутер), што ће омогућити веће 
и ефикасније присуство саобра-
ћајне полиције на терену, 

 рачунар са периферним 
уређајима (штампач, скенер, 
фотокопир), 

 два дигитална фотоапарата, 
 електронску опрему – читач 
тахографа, тест за контролу 
наркотика 

b) опремање Организационих јединица 
надлежних за послове саобраћаја 

Општинске управе општине Врњачка 
Бања следећом опремом: 

 рачунар са периферним 
уређајима (штампач, скенер, 
фотокопир), 

 два дигитална фотоапарата, 
 лаптоп са уређајима (штампач, 
скенер, фотокопир). 

 
Опремање органа задужених за 

безбедност саобраћаја и органа надлежних за 
послове саобраћаја потребном опремом 
требало би да има за циљ постизање веће 
ефикасности у раду, а самим тим и повећање 
нивоа безбедности саобраћаја, што ће се 
рефлектовати на већу безбедност свих 
учесника у саобраћају. 
 

5.3. Учешће на семинарима, обукама 
и саветовањима из области безбедности 
саобраћаја  
 

Предвиђени износ: 100.000,00 динара 
 

Активност подразумева да чланови 
Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Врњачка Бања и органи задужени за 
безбедност саобраћаја (Саобраћајна полиција 
и надлежни органи Општинске управе 
општине Врњачка Бања) присуствују 
одговарајућим стручним семинарима. Избор 
чланова Савета и надлежних органа вршиће се 
на седницама Савета. Трошкови неопходни за 
реализацију ове активности су трошкови 
котизације, трошкови превоза и смештаја и 
трошкови за дневнице. 

Као најважнији скупови посвећени 
безбедности саобраћаја у 2015. години 
издвајају се: 
10. Јубиларна међународна конвенција 
Безбедности саобраћаја у локалној заједници 
која се одржава у периоду 22-25. април 2015. 
године у Крагујевцу и Стручно саветовање о 
техникама регулисања саобраћаја.     
 

5.4. Трошкови припреме материјала 
и други трошкови одржавања седница 
Савета и слично. 

Предвиђени износ: 20.000,00 динара 
 

IV  
Савет за координацију послова безбе-

дности саобраћаја на путевима на територији 
општине Врњачка Бања, на основу доста-
вљене Информације Одељења за финансије 
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локалне јавне приходе и привреду Општинске 
управе општине Врњачка Бања бр.400-160/15 
од 27.01.2015. године, константује да је у 2014. 
години, укупан приход од наплаћених 
новчаних казни за саобраћајне прекршаје на 
територији општине Врњачка Бања остварен у 
износу од 4.927.870,50 динара. У 2014. години 
из Програма коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији 
општине Врњачка Бања за 2014. годину, 
реализована су средства у износу од 
2.881.414,48 динара. 

Нереализована средства у износу од 
2.046.456,02 динара утврђена Програмом 
коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Врњачка 
Бања за 2014. годину, реализоваће се у складу 
са програмом из 2014. године, најкасније до 
31.05.2015. године. 

 
V 

Утврђивање приоритета Програма 
коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине Врњачка 
Бања у 2015. годину по исказаним захтевима 
пружаоца услуге из Програма вршиће Савет за 
координацију послова безбедности саобраћаја 
на путевима на територији општине Врњачка 
Бања, доношењем Закључака, а у зависности 
од прилива новчаних средстава. 

 
VI 

Савет за координацију послова 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Врњачка Бања подноси 
Општинском већу Годишњи извештај о реали-
зацији Програма, са исказаним физичким и 
финансијским показатељима о извршеним 
активностима и утрошку средстава, најкасније 
до 31. јануара текуће за претходну годину. 

 
VII 

О реализацији овог програма стараће 
се организационе јединице Општинске управе 
општине Врњачка Бања за послове буџета, 
финансија, јавних набавки, саобраћаја, а у 
складу са предлогом Савета за кординацију 
послова безбедности саобраћаја на територији 
општине Врњачка Бања. 

 
VIII 

Програм коришћења средстава за 
финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 
општине Врњачка Бања за 2015. годину 
објавити у „Сл.листу општине Врњачка 
Бања“.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-213/15 од 29.1.2015. године. 

                                                       
ПРЕДСЕДНИК  

                                  OПШТИНСКОГ ВЕЋА               
                                        Бобан Ђуровић, с.р. 
______________________________________ 
 
66. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
23.3.2015. године, на основу чл.11 Одлукe о 
оснивању Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине 
Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.8/13), чл. 59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка 
Бања“, бр.13/14- пречишћен текст и 16/14) и 
чл. 33. Пословника о раду Општинског већа 
општине Врњачка Бања („Сл.лист Општине 
Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
Општинско веће је упознато са 

захтевом Фонда за унапређење пољопри-
вреде и рурални развој Општине Врњачка 
Бања бр.400-02/15-9 од 27.2.2015. године, за 
давање сагласности на Програм пословања 
Фонда за унапређење пољопривреде и 
рурални развој Општине Врњачка Бања за 
2015. годину, који је усвојен Одлуком 
Управног одбора Фонда, бр. 400-02/15-9 од 
27.2.2015. године, на који је дато мишљење 
Одељења за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду бр.400-02/15-9 од 
23.3.2015.године. 

 Даје се сагласност на Програм посло-
вања Фонда за унапређење пољопривреде и 
рурални развој Општине Врњачка Бања за 
2015. годину, који је усвојен Одлуком 
Управног одбора Фонда, бр. 400-02/15-9 од 
27.2.2015. године, на који је дато мишљење 
Одељења за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду бр.400-02/15-9 од 
23.3.2015.године. 

Задужује се Фонд за унапређење 
пољопривреде и рурални развој Општине 
Врњачка Бања да усклади Програм 
пословања Фонда за 2015. годину са 
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мишљењем Одељења за финансије, локалне 
јавне приходе и привреду бр.400-02/15-9 од 
23.3.2015.године. 

Саставни део овог закључка је 
Програм пословања Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој Општине 
Врњачка Бања за 2015.годину који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Фонда бр-02/15-9 
од 27.2.2015. године, на који је дато 
мишљење Одељења за финансије, локалне 
јавне приходе и привреду бр. 400-02/15-9 од 
23.3.2015.године. 

Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу Општине Врњачка Бања“. 
                 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-562/15 од 23.3.2015.године 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                          Бобан Ђуровић,с.р. 
_______________________________________ 
 
67. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на ванредној седници одржаној дана 
17.4.2015.године, на основу чл.11. Одлукe о 
оснивању Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.8/13) чл.59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/14- пречишћен текст ), и чл.33. 
Пословника о раду Општинског Већа 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
донело је  

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

                                                                                                          
            Општинско веће је упознато са 
Изменом и допуном  Програма пословања 
Фонда за унапређење пољопривреде и 
рурални развој општине Врњачка Бања за 
2015.годину бр.400-753/15 од 17.4.2015.г., 
који је усвојен Одлуком Управног одбора 
бр.400-02/15-26 од 14.4.2014.године.           
             Даје се сагласност Измену и допуну 
Програма пословања Фонда за унапређење 
пољопривреде и рурални развој општине 
Врњачка Бања за 2015.годину, која се састоји 
у томе што је: 

- у Одељку 3. Основе за израду 
програма пословања за 2015.годину 

у ставу 6. исправљена техничка 
грешка тако што уместо „300.00,00 
динара“ треба да стоји „500.000,00 
динара“ 

- у ставу 6. алинеја 2. иза речи „Фонда 
у“ додата је реч „нето“. 

              Саставни део овог закључка је 
Измена и допуна Програма пословања Фонда 
за унапређење пољопривреде и рурални 
развој општине Врњачка Бања за 
2015.годину, који је усвојен Одлуком 
Управног одбора бр. 400-02/15-26 од 
14.4.2014.године. 
               Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број:  400-753/15 од 17.4.2015.година 

                                                      
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                                   Андрија Боћанин,с.р. 
______________________________________ 
 
68. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
3.4.2015. године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013),  Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2015.г. („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 21/14), и чл. 59 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст  
и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
бр.21/14) у оквиру главе 2.2. Стална и текућа 
буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 132.000,00 
динара, у корист апропријације у разделу 
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4.12. Трансфери основним школама, 
функционална класификација 912, економска 
класификација 463, назив економске класи-
фикације Донације и трансфери осталим 
нивоима власти. За наведени износ умањиће 
се планирана позиција Текуће буџетске 
резерве и увећати планирана апропријација 
463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти. 
2.  Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-684/15 од 3.4.2015.г., а по захтеву ОШ 
„Попински борци“ Врњачка Бања бр.400-
684/15 од 3.4.2015.г. с тим што би се 
средства реализовала кроз финансијски план 
ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, 
аналитички преко конта 423 Услуге по 
уговору. 
3. ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања је 
обавезна да достави извештај о реализацији 
одобрених средстава са одговарајућом 
финансијском документацијом којом се 
потврђује наменско трошење одобрених 
буџетских средстава. 
4.  О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду. 
5.  Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-684/15 од 3.4.2015.године 

 
      ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 
              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                          Андрија Боћанин,с.р. 
______________________________________ 
 
69. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
3.4.2015. године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013),  Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2015.г. („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 21/14), и чл. 59 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст  
и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
доноси 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
бр.21/14) у оквиру главе 2.2. Стална и текућа 
буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 44.000,00 
динара, у корист апропријације у разделу 
4.12. Трансфери основним школама, 
функционална класификација 912, економска 
класификација 463, назив економске 
класификације Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
буџетске резерве и увећати планирана 
апропријација 463 Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. 
2.  Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-680/15 од  3.4.2015.године, а по захтеву 
ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши бр.400-
680/15 од 2.4.2015.године, с тим што би се 
средства реализовала кроз финансијски план 
ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши, аналити-
чки преко конта 423 Услуге по уговору. 
3.  ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши је 
обавезна да достави извештај о реализацији 
одобрених средстава са одговарајућом 
финансијском документацијом којом се 
потврђује наменско трошење одобрених 
буџетских средстава. 
4.  О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду. 
5.  Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-680/15 од 3.4.2015.године 

                                                                 
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                         Андрија Боћанин,с.р. 
______________________________________ 
 
70. 

Општинско веће општине Врњачка 
Бања на телефонској седници, одржаној дана 
8.4.2015. године, на основу Закона о 
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буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013),  Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2015.г. („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 21/14), и чл. 59 Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст  
и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.   Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
бр.21/14) у оквиру главе 2.2. Стална и текућа 
буџетска резерва, функционална класифи-
кација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 216.078,00 
динара, у корист апропријације у разделу 
4.23.3. Месна заједница Грачац, функцио-
нална класификација 130, економска класи-
фикација 425, назив економске класифи-
кације Текуће поправке и одржавање.  За 
наведени износ умањиће се планирана 
позиција Текуће буџетске резерве и увећати 
планирана апропријација 425  Текуће 
поправке и одржавање. 
2.   Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-641/15 од 8.4.2015.године, а по захтеву 
МЗ Грачац бр.400-641/15 од 
31.3.2015.године. 
3.  МЗ Грачац је обавезна да достави 
извештај о реализацији одобрених средстава 
са одговарајућом финансијском докумен-
тацијом којом се потврђује наменско 
трошење одобрених буџетских средстава. 
4.   О реализацији овог решења стараће се 
Одељење за финансије, локалне јавне 
приходе и привреду. 
5.   Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-641/15 од 8.4.2015.године 

                                                                                                                                                              
       ПРЕДСЕДНИК 
                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                      Бобан Ђуровић,с.р. 

71. 
  Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници, одржаној дана 
17.4.2015. године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2015.г. („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 21/14) и чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст  
и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.   Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
бр.21/14) у оквиру главе 2.2. Стална и текућа 
буџетска резерва, функционална класифика-
ција 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 100.000,00 
динара, у корист апропријације у разделу 
4.23.3. МЗ Грачац, функционална класифи-
кација 130, економска класификација 425, 
назив економске  класификације Текуће 
поправке и одржавање. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција Текуће 
буџетске резерве и увећати планирана 
апропријација 425  Текуће поправке и 
одржавање. 
2.   Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-639/15 од 17.4.2015.г., а по захтеву МЗ 
Грачац бр.400-639/15 од 31.3.2015.године. 
3.  МЗ Грачац је обавезна да достави 
извештај о реализацији одобрених средстава 
са одговарајућом финансијском документа-
цијом којом се потврђује наменско трошење 
одобрених буџетских средстава. 
4.   О реализацији овог решења стараће се 
Служба за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију. 
5.   Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-639/15 од 17.4.2015.године 
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      ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
  ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                              Андрија Боћанин,с.р. 
______________________________________ 
 
72. 

  Општинско веће општине Врњачка 
Бања на ванредној седници, одржаној дана 
17.4.2015. године, на основу Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
испр. и 108/2013 ), Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2015.г. („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 21/14) и чл. 59. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/14- пречишћен текст  
и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), 
доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1.   Из средстава утврђених Одлуком о 
буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 
бр.21/14) у оквиру главе 2.2. Стална и текућа 
буџетска резерва, функционална класифик-
ација 160, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа резерва одобравају се 
средства у укупном износу од 480.000,00 
динара, у корист апропријације у разделу 
4.22.3. ЈП „Дирекција за планирање и 
изградњу“ Врњачка Бања, функционална 
класификација 620, економска класифика-
ција 425, назив економске класификације 
Текуће поправке и одржавање. За наведени 
износ умањиће се планирана позиција 
Текуће буџетске резерве и увећати 
планирана апропријација 425  Текуће 
поправке и одржавање. 
2.   Средства из предходне тачке одобравају 
се на основу Закључка Општинског већа бр. 
400-558/15 од 17.4.2015.г., а по захтеву ЈП 
„Дирекција за планирање и изградњу“ 
Врњачка Бања бр.400-558/15 од 23.3.2015.г.  
3.  ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ 
Врњачка Бања је обавезна да достави 
извештај о реализацији одобрених средстава 
са одговарајућом финансијском документа-
цијом којом се потврђује наменско трошење 
одобрених буџетских средстава. 

4.   О реализацији овог решења стараће се 
Служба за буџет, финансије и локалну 
пореску администрацију. 
5.   Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-558/15 од 17.4.2015.године 

                                                                 
ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
     ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
                         Андрија Боћанин,с.р. 
______________________________________ 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
73. 

Председник општине Врњачка Бања  
на основу чл.9.ст.4.Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Сл.гласник 
РС“, бр.16/02, 16/05 и 107/2009), 
чл.11.Одлуке о финансијској подршци 
породици са децом на територији општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.2/15-пречишћен текст),  Одлуке о 
буџету Општине Врњачка Бања за 
2015.годину („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.21/14) и чл.56.ст.1.тач.7.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 13/14- пречишћен текст 
и 16/14),  донео је 
 

З А К ЉУ ЧА К 
     о утврђивању висине финансијске помоћи 
породици  породиља без сталног запослења 

за  2015.годину 
 

Члан 1 
Овим закључком сагласно чл.11. 

Одлуке о финансијској подршци породици 
са децом на територији општине Врњачка 
Бања утврђује се за 2015.годину, висина 
новчаног износа од 2.000,00 динара месечно, 
на име финансијске помоћи породици 
породиље без сталног запослења, на начин и 
по поступку који је ближе прописан 
наведеном Одлуком. 
            

Члан 2 
Право на финансијску помоћ у 

назначеном периоду и у назначеном износу 
од 2.000,00 динара  месечно  оствариваће 
породица породиље без сталног запослења, у 
којој један од супружника има 
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пребивалиште најмање задњих пет година 
без прекида на територији општине Врњачка 
Бања и то у периоду који је Законом 
прописан за породиљско одсуство и 
одсуство са рада због неге детета. 
 Финансијска средства обезбеђују се 
Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 
2015.годину број позиције 66; функционална 
класификација 040; економска класифика-
ција 472 накнада за социјалну заштиту из 
буџета.  
 

Члан 3 
 Надлежна служба Општинске 
управе општине Врњачка Бања за послове 
дечије заштите, утврдиће решењем  у сваком 
појединачном случају испуњеност услова  за 
остваривање права из члана 2. овог 
закључка. 
  Исплату новчаног износа по 
донетом правоснажном решењу из права на 
финансијску помоћ породици породиље без 
сталног запослења вршиће организациона 
јединица Општинске управе општине 
Врњачка Бања надлежна за послове 
финансија.  
             

Члан 4 
 Овај закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана доношења, а 
примењиваће се од 01.01.2015.године до 
31.12.2015.године, имајући у виду 
финансијске могућности буџета општине 
Врњачка Бања за 2015.годину. 
               Овај закључак објављује се у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања.“ 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА 

Број: 553-106/15 дана 12.03.2015.године 
                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                                         Бобан Ђуровић,с.р. 
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