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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XIII – БРОЈ 17– ВРЊАЧКА БАЊА – 20.6.2017. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

КО Врњачка Бања, као јавна својина
општине Врњачка Бања.

142.
Председник
општине
Врњачка
Бања,на основу чл.27.ст.10.Закона о јавној
својини („Сл. гл. РС“бр.72/2011 88/2013 и
105/2014),Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупља
писмених понуда („Сл. гл. РС“ бр. 24/12,
48/15 и 99/15),чл.7. -12. Одлуке о начину
поступања са непокретностима које су у
јавној својини општине Врњачка Бања
односно на којима општина Врњачка Бања
има посебна својинска овлашћења (''Сл.лист
општине
Врњачка
Бања'',
бр.28/16),
иницијативе Општинске стамбене агенције
бр.46-60/17
од
15.6.2017.године,чл.56.ст.1.тач.21а. Статута
општине Врњачка Бања(''Сл.лист општине
В.Бања'', бр.23/16), донела је
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА СТАНОВА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак и
уређује начин и услови за спровођење
поступка отуђења станова из јавне својине
општине Врњачка Бања и то:
- стан
бр.1,
површине
64
м2,
сутерен,улаз бр.1,зграда бр.2,ламела Б,
на кп.бр.906/42 КО Врњачка Бања у
ул., Врњачки партизански одред
15/Д,уписан у листу непокретности
бр.5497 КО Врњачка Бања, као јавна
својина општине Врњачка Бања.
- стан бр.10, површине 61 м2,приземље,
улаз бр.1, зграда бр.2,ламела Б на
кп.бр.906/42 КО Врњачка Бања у ул.
Врњачки партизански одред 15/Д,
уписан у листу непокретности бр.5497

Члан 2.
Наведене непокретности из чл.1.ове
Одлуке се отуђују у виђеном стању без
права на накнадне рекламације, јавним
оглашавањем у поступку прикупљања
писмених понуда под следећим условима:
-почетна цена према процени која се
прибавља
од
Министарства
финансија,Пореска управа-Филијала Ц,
Врњачка Бања пре расписивања јавног
огласа,
-рок плаћања је седам дана од дана
потписивања уговора;
-критеријум за избор најповољнијег
понуђача је највећи износ понуђене цене а
уколико два или више понуђача понуде
исти износ цене, Комисија за спровођење
поступка позваће понуђаче који су понудили
исти износ цене, да у року од три дана од
дана пријема позива, доставе нову писмену
затворену понуду, са увећаним износом цене
у односу на претходно дату понуду, а које
понуде ће комисија отворити и утврдити
најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи из претходног става у
року од три дана не доставе нову понуду,
односно ако су понуђачи доставили нову
понуду са истоветним износом,комисија
задржава право да избор најповољнијег
понуђача изврши по слободном уверењу,
-депозит за учешће у поступку прикупљања
понуда је 10% од почетне цене, и уплаћује се
на рачун 840- 742253843- 87- накнада за
уређење грађевинског земљишта ;
-рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели у поступку прикупљања
писмених понуда је 8 дана од окончања
поступка;
-рок за подношење понуда је 30 дана од
дана јавног оглашавања;
-отварање понуда је 5-тог дана од дана
истека рока за подношење понуда, у великој
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сали СО бр.34. зграда Општине, Крушевачка
17.;
Подносиоци
непотпуних
и
неблаговремених понуда немају право да
учествују у поступку отварања прикупљених
писмених понуда, одн. непотпуне и
неблаговремене понуде се одбацују;
Понуде се достављају у затвореној
коверти са назнаком: ''Понуда за стан
(навести податке чл.1. о стану) – не
отварати'', на адресу: Општина Врњачка
Бања, Крушевачка 17. Врњачка Бања,
за Комисију за спровођење поступка
располагања непокретности у јавној својини
општине Врњачка Бања.
Члан 3.
Оглас за прикупљање понуда за
отуђење непокретности из чл.1. ове Одлуке
ће бити објављен у локалним средствима
јавног информисања (радију и телевизији) и
једном дневном листу који се дистрибуира
на територији целе Републике Србије, са
елементима из Одлуке о начину поступања
са непокретностима које су у јавној својини
општине Врњачка Бања односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења и Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупља писмених понуда.
Поступак за отуђење непокретности из чл.1.
Одлуке, спроводи Комисија формирана
решењем СО Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', 21/16 и.27/16).
По окончању поступка прикупљања
понуда за отуђење непокретности из чл. 1.
Одлуке, Комисија доставља организационој
јединици надлежној за имовинско-правне
послове записник о току поступка са
предлогом за избор најповољнијег понуђача,
која сачињава предлог одлуке о избору, а
коју доноси Скупштина општине.
Члан 4.
Уговор о отуђењу непокретности из
чл.1.Одлуке закључује Председник општине
са најповољнијим понуђачем сходно одлуци
из чл.3. ст. 3.и 4.ове одлуке,након

прибављеног
правобраниоца.

20.6.2017. године

мишљења

Општинског

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана
од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКАБАЊА
Број: 46-60/17 од 16.6.2017.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
_______________________________________
143.
На основу члана 27. став 10. и члана
33. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014 –
др. закон и 108/2016), уз сходну примену
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности
непосредном
погодбом,
давања у закуп у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Сл.гласник РС“, бр.
24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) Уредбе
о одређивању опреме веће вредности и
утврђивању случајева и услова под којима се
покретне ствари из јавне својине могу
отуђивати
непосредном
погодбом
(„
Службени гласник РС“, број 53/2012), члана
56. став 1. тачка 21ђ) Статута општине
Врњачка Бања („Службени лист општине
Врњачка Бања“, бр.23/16 - пречишћен текст)
и Закључка Савета за координацију послова
безбедности саобраћаја бр. 400-164715 од
општине
15.07.2015.год., Председник
Врњачка Бања, доноси
ОДЛУКУ
о преносу права јавне својине са општине
Врњачка Бања на Републику Србију Министарство унутрашњих послова Полицијску управу Краљево - на
путничким возилом без накнаде - за
потребе Полицијске станице Врњачка
Бања
Члан 1.
Oдобрава се пренос права јавне
својине са општине Врњачка Бања на другог
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носиоца јавне својине, и то на Републику
Србију - Министарство унутрашњих
послова, Полицијску управу Краљево, а за
потребе Полицијске станица Врњачка Бања.
Члан 2.
Предмет преноса права јавне својине
је покретна ствар - путничко возило, и то:
-DACIА SANDERO AMBIANCE 1,2 16V,
број шасије UU15SDE3353654718, број
мотора D4FF732F3628980, Еуро - 6, број
седишта за седење 5, боја бела, година
производње 2015.
Члан 3.
Уговор о располагању, односно
преносу права јавна својине на другог
носиоца јавне својине на стварима из члана
2. ове Одлуке закључиће Председник
општине, по претходно прибављеном
мишљењу Општинског правобранилаштва
Општине Врњачка Бања.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА,
Број : 020-134/17 дана: 20.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
________________________________________________________

144.
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 и
142/2014, /2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања
за
2017.г. („Службени лист општине
Врњачка Бања“, број 28/16) 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 ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

20.6.2017. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
број 28/16) 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 40.000
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 директног корисника буџетских
средстава – Општинске управе, у оквиру
главе
4.05.
Установе
Туристичка
организација, функционалне класификације
473, програм 1502 Развој туризма,
програмска
активност
1502-0002
Програмска активност 0002 - Промоција
туристичке понуде, економска класификација 424, назив економске класификације
Машине Специјализоване
услуге.
За
наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати
планирана
позиција
424
Специјализоване услуге.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџетских средстава Установе Туристичка
организација, број 363/17 заведеног у
писарници Општинске управе под бројем
400-1171/17 од 31.05.2017. год., а на име
недостајућих средстава за реализацију
програма опште туристичке пропагандепромоција Врњачке бање на ултра
маратонској бициклистичкој трци која ће се
одржати у Хрватској 19.06.2017.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 Установе
Туристичка организација.
Обавезује
се
Установа
Туристичка
организација
да
посебно
евидентира
промене по овом решењу, и да у оквиру
извештавања
о
реализацији
свог
финансијског плана односно програма рада
посебно извести о реализацији трошење
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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:400-1171/17 од 05.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
145.
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 и
142/2014,
8/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана
24 Одлуке о буџету општине
Врњачка
Бања за 2017.г. („Службени лист општине
Врњачка Бања“, број 28/16) и члана 56 став
Бања
18 Статута општине Врњачка
(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст),
председник
Општине Врњачка Бања доноси
Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
број 28/16) 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 360.000
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 директног корисника буџетских
средстава – Општинске управе, у оквиру
главе
4.05.
Установе
Туристичка
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организација, функционалне класификације
473, програм 1502 Развој туризма,
програмска
активност
1502-0002
Програмска активност 0002 - Промоција
туристичке
понуде,
економска
класификација 424, назив економске
класификације Машине Специјализоване
услуге. За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 424
Специјализоване услуге.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџетских средстава Установе Туристичка
организација, број 400-1175/17
од
1.06.2017. год., а на име недостајућих
средстава за а на име
недостајућих
средстава за реализацију програма опште
туристичке пропаганде - манифестације
„ЕНДУРО 2017“.
3. Овим решењем средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне за
реализацију финансијског плана Установе
Туристичка организација.
Обавезује
се
Установа
Туристичка
организација
да
посебно
евидентира
промене по овом решењу, и да у оквиру
извештавања
о
реализацији
свог
финансијског плана односно програма рада
посебно извести о реализацији трошење
јавних средстава по овом решењу у
оквирима одобреног износа и за намене за
коју су средства додељена за буџетску
годину.
4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и
финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
листу Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1175/17 од 05.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
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146.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 34.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.32.
Трансфери
основним
школама,
функционалне класификације 912, програм
2002 Основно образовање, програмска
активност
2002-0001
Функционисање
основних школа, економска класификација
463, назив економске класификације
Донације и трансфери осталим нивоима
власти. За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 463
Донације и трансфери осталим нивоима
власти.
Одобрена средства ће се реализовати кроз
финансијски план ОШ „Бранко Радичевић“
Вранеши за 2017.годину, аналитички преко
конта 512 Машине и опрема.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева ОШ „Бранко Радичевић“
Вранеши, број 400-1043/17 од 12.05.2017.г.,
а на име недостајућих средстава за набавку
спортске опреме.

20.6.2017. године

3.Обавезује се ОШ „Бранко Радичевић“
Вранеши да, приликом извештавања, сачини
посебан извештај о реализацији средстава
одобрених овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1043/17 од 12.05.2017.год.
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић с.р.
___________________________________
147.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 1.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.
Месна
заједница
Врњачка
Бања,
функционалне класификације 130, програм
0602 Локална самоуправа, програмска
активност
0602-0002
Функционисање
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месних заједница, економска класификација
512, назив економске класификације
Машине и опрема.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 512 Машине и
опрема.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџета Месне заједнице Врњачка Бања, број
400-724/17 од 27.03.2017.г., а на име
отварања
апропријације
економске
класификације 512 Машине и опрема, у
оквиру финансијског плана овог корисника.
3.Обавезује се Месна заједница Врњачка
Бања да, приликом извештавања, сачини
посебан извештај о реализацији средстава
одобрених овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-724/17 од 06.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
148.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), председник Општине
Врњачка Бања доноси

20.6.2017. године

Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 1.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.
Месна
заједница
Врњачка
Бања,
функционалне класификације 130, програм
0602 Локална самоуправа, програмска
активност
0602-0002
Функционисање
месних заједница, економска класификација
512, назив економске класификације
Машине и опрема.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 512 Машине и
опрема.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџета Месне заједнице Врњачка Бања, број
400-724/17 од 27.03.2017.г., а на име
отварања
апропријације
економске
класификације 512 Машине и опрема, у
оквиру финансијског плана овог корисника.
3.Обавезује се Месна заједница Врњачка
Бања да, приликом извештавања, сачини
посебан извештај о реализацији средстава
одобрених овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-724/17 од 06.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
149.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4

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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
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буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 164.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.10.
Месна заједница Вранеши, функционалне
класификације 130, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 06020002 Функционисање месних заједница,
економска класификација 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 Вранеши, број 400646/17 од 15.03.2017.г., а на име
недостајућих средстава за поправка моста
код Пантелића и Чкреба.
3.Обавезује се Месна заједница Вранеши да,
приликом извештавања, сачини посебан
извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-646/17 од 19.05.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
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150.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13испр, 108/13, 142/2014, 8/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2017.г. („Службени лист општине Врњачка
Бања“, број 28/16 и 7/17) и члана 56 став 18
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине
Врњачка
Бања“,
бр.23/16пречишћен текст), председник Општине
Врњачка Бања доноси
Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
број 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
директног корисника буџетских средстава –
Општинске управе, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 100.000
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 директног корисника буџетских
средстава – Општинске управе, у оквиру
главе 4.08. Месна заједница Ново Село,
функционалне класификације 130, програм
0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0002
Функционисање
месних заједница, економска класификација
425, назив економске класификације Текуће
поправке и одржавања. За наведени износ
умањиће се планирана позиција 49912
Текућа
буџетска
резерва
и увећати
планирана позиција 426 Текуће поправке и
одржавања.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџетских средстава Месне заједнице Ново
Село, број 400-1285/17 од 16.06.2017. год., а
на име
недостајућих средстава за
раскопавање и расчишћавање речног корита.
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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 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: 400-1285/17 од 16.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
151.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,

20.6.2017. године

брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 226.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.08.
Месна заједница Ново Село, функционалне
класификације 130, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 06020002 Функционисање месних заједница,
економска класификација 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
400-944/17 од 26.04.2017.г., а на име
недостајућих средстава за радове на сеоском
путу
Дубоки
поток-Столићи-Метинске
ливаде.
3.Обавезује се Месна заједница Ново Село
да, приликом извештавања, сачини посебан
извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-944/17 од 27.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
152.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
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буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 300.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.16.
Месна заједница Рсовци, функционалне
класификације 130, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 06020002 Функционисање месних заједница,
економска класификација 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 Рсовци, број 400880/17 од 13.04.2017.г., а на име
недостајућих средстава за копање канала и
постављање пропуста.
3.Обавезује се Месна заједница Рсовци да,
приликом извештавања, сачини посебан
извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-880/17 од 19.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
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153.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 100.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.17.
Месна
заједница
Станишинци,
функционалне класификације 130, програм
0602 Локална самоуправа, програмска
активност
0602-0002
Функционисање
месних заједница, економска класификација
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 Станишинци, број
400-1055/17 од 16.05.2017.г., а на име
недостајућих средстава за ископ и насипање
канала.
3.Обавезује се Месна заједница Станишинци
да, приликом извештавања, сачини посебан
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извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1055/17 од 16.05.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
154.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 300.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.17.
Месна
заједница
Станишинци,
функционалне класификације 130, програм
0602 Локална самоуправа, програмска
активност
0602-0002
Функционисање
месних заједница, економска класификација
426, назив економске класификације
Материјал.

20.6.2017. године

За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 426 Материјал.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџета Месне заједнице Станишинци, број
400-898/17 од 20.04.2017.г., а на име
додатних средстава за проширење програма
који реализује ова Месна заједница.
3.Обавезује се Месна заједница Станишинци
да, приликом извештавања, сачини посебан
извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-898/17 од 20.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
155.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
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резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 1.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.15.
Месна заједница Штулац, функционалне
класификације 130, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 06020002 Функционисање месних заједница,
економска класификација 423, назив
економске
класификације
Услуге
по
уговору.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 423 Услуге по
уговору.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџета Месне заједнице Штулац, број 400731/17 од 27.03.2017.г., а на име отварања
апропријације економске класификације 423
Услуге по уговору, у оквиру финансијског
плана овог корисника.
3.Обавезује се Месна заједница Штулац да,
приликом извештавања, сачини посебан
извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-731/17 од 06.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
156.
На основу члана 69. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13испр, 108/13, 142/2014, 8/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2017.г. („Службени лист општине Врњачка
Бања“, број 28/16 и 7/17) и члана 56 став 18
Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист
општине
Врњачка
Бања“,
бр.23/16пречишћен текст), председник Општине
Врњачка Бања доноси

20.6.2017. године

Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
број 28/16 и 7/17) 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 80.000
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 директног корисника буџетских
средстава – Општинске управе, у оквиру
главе 4.15. Месна заједница Штулац,
функционалне класификације 130, програм
0602 Локална самоуправа, програмска
активност 0602-0002
Функционисање
месних заједница, економска класификација
426, назив економске класификације
Материјал. За наведени износ умањиће се
планирана позиција 49912 Текућа буџетска
резерва и увећати планирана позиција 426
Материјал
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисника
буџетских средстава Месне заједнице
Штулац, број 400-1249/17 од 12.06.2017.
год., а на име недостајућих средстава за
проширење програма рада ове Месне
заједнице.
3. Овим решењем средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне за
реализацију финансијског плана Месне
заједнице Штулац.
Обавезује се Месна заједница Штулац да
посебно евидентира промене по овом
решењу, и да у оквиру извештавања о
реализацији свог финансијског плана
односно програма рада посебно извести о
реализацији трошење јавних средстава по
овом решењу у оквирима одобреног износа
и за намене за коју су средства додељена за
буџетску годину.
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4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и
финансије.
5. Ово Решење објавити у „Службеном
листу Општине Врњачка Бања“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1249/17 од 14.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
157.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), председник Општине
Врњачка Бања доноси

20.6.2017. године

обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом.
2.Средства из претходне тачке одобравају се на
основу
захтева
директног
корисника
Општинског
правобранилаштва
Општине
Врњачка Бања, број 400-862/17 од 11.04.2017.г.,
а на име недостајућих средстава за закључење
споразума за мирно решавање спора за уједе
паса луталица.
3.Обавезује се Општинском правобранилаштву
Општине Врњачка Бања да, приликом
извештавања, сачини посебан извештај о
реализацији
средстава
одобрених
овим
Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-862/17 од 11.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
158.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени
лист општине Врњачка Бања“, брoj 28/16 и
7/17) у оквиру раздела 4 Општинска управа,
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
130.000,00
динара
у
корист
следеће
апропријације у разделу 3 Општинско
правобранилаштво,
функционалне
класификације 330, програм 0602 Локална
самоуправа, програмска активност 0602-0004
Општинско правобранилаштво, економска
класификација
482,
назив
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,

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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа

Страна 13
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резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 10.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу
2
Председник
општине
и
Општинско
веће,
функционалне
класификације 111, програм 2101 Политички
систем локалне самоуправе, програмска
активност
2101-0001
Функционисање
извршних органа, економска класификација
423, назив економске класификације Услуге
по уговору.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 423 Услуге по
уговору.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији економске класификације 423
Услуге по уговору, у разделу 2 Председник
општине и Општинско веће, за преузимање
обавеза.
3.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-998/17 од 05.05.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
159.
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 и 142/2014, 68/2015- др.
Закон и 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 24
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2017. г. („Службени лист општине Врњачка
Бања“, број 28/16 и 7/17), председник
Општине Врњачка Бања доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

20.6.2017. године

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017. г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“ ,
број 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 80.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.04.
Предшколска
установа
„Радост“,
функционалне класификације 911, програм
2001 Предшколско образовање, програмска
активност
2001-0001
Функционисање
предшколских
установа,
економска
класификација 424, назив економске
класификације Специјализоване услуге.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати
планирана
позиција
424
Специјализоване услуге.
Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева индиректног корисник
буџета Предшколске установе „Радост“,
број: 400-1111/17 од 24.05.2017.год., а на
име недостајућих средстава за организовање
два концерта у објекту Радост и Колибри.
3.Обавезује се Предшколска установа
„Радост“ да приликом извештавања, сачини
посебан извештај о реализацији средстава
одобрених овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл. листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1111/17 од 01.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
160.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
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18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 100.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу
2
Председник
општине
и
Општинско
веће,
функционалне
класификације 111, програм 2101 Политички
систем локалне самоуправе, програмска
активност
2101-0001
Функционисање
извршних органа, економска класификација
423, назив економске класификације Услуге
по уговору.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 423 Услуге по
уговору.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији економске класификације 423
Услуге по уговору, у разделу 2 Председник
општине и Општинско веће, за преузимање
обавеза.
3.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-1048/17 од 12.05.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________

20.6.2017. године

161.
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 и 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16-пречишћен текст) и члана 24 Одлуке о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17), 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 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
брoj 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, 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 400.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу
2
Председник
општине
и
Општинско
веће,
функционалне
класификације 111, програм 2101 Политички
систем локалне самоуправе, програмска
активност
2101-0001
Функционисање
извршних органа, економска класификација
423, назив економске класификације Услуге
по уговору.
За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 423 Услуге по
уговору.
2.Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног корисника
буџета Општинске управе-Одсека за
локални економски развој и инвестиције,
број 400-924/17 од 24.04.2017.г., а на име
одобравања
додатних
средстава
за
реализацију Закључка Општинског већа
Општине Врњачка Бања, број 312-3/17 од
28.03.2017.г.
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3.Ово Решење објавити у Сл.листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број:400-924/17 од 24.04.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
___________________________________
162.
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 и 142/2014, 68/2015- др.
Закон и 103/2015 и 99/2016), члана 56 став
18 Статута општине Врњачка Бања
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
бр. 23/16 – пречишћен текст) и члана 24
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2017. г. („Службени лист општине Врњачка
Бања“, број 28/16 и 7/17), председник
Општине Врњачка Бања доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2017. г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“ ,
број 28/16 и 7/17) у оквиру раздела 4
Општинска управа, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге јавне управе,
програмска активност 0602-0009 Текућа
резерва, економска класификација 49912
назив позиције Текућа резерва одобравају се
средства у укупном износу од 100.000,00
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.32
Трансфери
основним
школама,
функционалне класификације 912, програм
2002 Основно образовање, програмска
активност
2002-0001
Функционисање
основних школа, економска класификација
463, назив економске класификације
Донације и трансфери осталим нивоима
власти.

20.6.2017. године

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 Основне школе
„Попински Борци“ број: 400-1166/17 од
31.05.2017.год., а на име недостајућих
средстава за организовање концерта Миња
Субота.
3.Обавезује се О.Ш.“Попински Борци“ да
приликом извештавања, сачини посебан
извештај о реализацији средстава одобрених
овим Решењем.
4.Ово Решење објавити у Сл. листу Општине
Врњачка Бања.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1166/17 од 05.06.2017.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,.с.р.
________________________________________________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
163.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на телефонској седници, одржаној дана
13.06.2017. године, на основу основу 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 и
99/2016), члана 24 Одлуке о буџету општине
Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист
општине Врњачка Бања", бр. 28/16 и 7/17),
члана 59.Статута Општине Врњачка Бања
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.
23/16- пречишћен текст), члана
33.
Пословника о раду Општинског већа
општине Врњачка Бања („Сл.лист општине
Врњачка Бања“, бр.7/09) и Закључка
Општинског
већа
бр:400-1077/17
од
13.06.2017.г., доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2017.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
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број 28/16 и 7/17) 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 160.000
динара у корист следеће апропријације у
разделу 4 директног корисника буџетских
средстава – Општинске управе, у оквиру
главе 4.06. Установа Спортски центар,
функционалне класификације 810, програм
1301 развој спорта и омладине, програмска
активност
1301-0004
Функционисање
локалних спортских установа, економска
класификација 423, назив економске
класификације Услуге по уговору. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 423 Услуге по
уговору.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа
бр:400-1077/17 од 13.06.2017.г., а поводом
захтева индиректног корисника буџетских
средстава Установе Спортски центар, број
400-1077/17 од 19.05.2017.г. на име
недостајућих средстава за
преузимање
обавеза за ефикасније презентовање ове
Установе.
3. Овим решењем средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне за
реализацију финансијског плана Установе
Спортски центар.
Обавезује се Установа Спортски центар да
посебно евидентира промене по овом
решењу, и да у оквиру извештавања о
реализацији свог финансијског плана
односно програма рада посебно извести о
реализацији трошење јавних средстава по
овом решењу у оквирима одобреног износа
и за намене за коју су средства додељена за
буџетску годину.
4. О реализацији овог решења стараће се
Општинска управа – Одсек за буџет и
финансије и Установа Спортски центар.

20.6.2017. године

5. Ово Решење објавити у „Службеном
листу Општине Врњачка Бања“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1077/17 од 13.06.2017.г.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________
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