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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

268. 

 
Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 4.9.2017. 

године, на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- 

други закон и 101/16), члана 57. и члана 94. 

Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(„Сл.  гласник РС“, бр.68/2015), члана 4 Одлуке 

о такси превозу на територији општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.10/15), 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),  доноси 

 

 

ПРОГРАМ  

ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА ЗА ПЕТОГОДИШЊИ ПЛАНСКИ 

ПЕРИОД (од 2017. године до 2022. године) 

 

 

 

1. Овим Програмом у складу са Законом о 

превозу путника у друмском саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2015) и Одлуком о такси 

превозу на територији општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 10/15) 

планирају се потребе за такси превозом за 

петогодишњи плански период (од 2017. године 

до 2022. године). 

    Програм се доноси у складу са 

саобраћајно-техничким условима којима се 

дефинише оптимално организовање такси 

превоза, и истим се утврђује број такси возила и 

број такси стајалишта чијим радом се 

задовољавају потребе за овом врстом превоза на 

територији општине Врњачка Бања. 

 

2. Имајући у виду потребе за такси 

превозом за петогодишњи плански период, у 

циљу задовољења корисника превоза одређује се 

75 такси возила за обављање делатности такси 

превоза на територији општине Врњачка Бања.  

 

3.  У односу на утврђени број возила која 

ће бити ангажована за обављање делатности 

такси превоза, за наведени временски период на 

територији општине Врњачка Бања утврђује се 9 

полазних такси стајалишта, са укупно 63. 

паркинг местом намењеним за такси возила. 

 

4.  Такси стајалишта распоређена су на 

следећим локацијама: 

 

4.1. паркинг површина уз коловоз крака 

Улице кнеза Милоша, испред Аутобуске станице 

Врњачка Бања, за управно паркирање – 16 такси 

возила;    

 

4.2. паркинг површина уз коловоз Улице 

Велибора Марковића (укрштање Улице 

Велибора Марковића са улицом Боре 

Васиљевића), за управно паркирање – 5 такси 

возила;  

 

4.3. паркинг површина уз коловоз Улице 

Пролетерских бригада, наспрам хотела 

„Фонтана“ (од уласка у пешачку зону према 

хотелу „Железничар“), за управно паркирање – 8 

такси возила 

 

4.4. паркинг површина на коловозу 

Краљевачке улице, зона пијаце и Дома здравља 

„Др Никола Џамић“ (од пешачког моста на улазу 

у пијацу до пешачког моста испред дома 

здравља) за подужно паркирање – 6 такси 

возила;  

 

4.5.  паркинг површина уз коловоз Улице 

Моше Пијаде и Улице Слатински Венац (мало 

Језеро), за управно паркирање –15 такси возила;    

 

4.6. паркинг површина уз коловоз 

Олимпијске улице (поред игралишта „Рај“) за 

подужно паркирање – 3 такси возила; 

4.7. паркинг површина уз коловоз Врњачке 

улице (поред леве обале Врњачке реке) наспрам 

ресторана „Снежник“ за подужно паркирање – 2 

такси возила; 
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4.8. паркинг површина на Железничкој 

станици „Врњци“, за управно паркирање – 3 

такси возила; 

 

4.9. паркинг површина уз коловоз Улице 

Цара Душана (од укрштања са шетном стазом 

Булевар српских ратника наспрам Специјалне 

болнице Меркур), за подужно паркирање – 5 

такси возила. 

 

5. Програм  потреба за такси превозом на 

територији општине Врњачка Бања за 

петогодишњи плански период (од 2017. године 

до 2022. године), ступа на снагу 8. дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Врњачка Бања“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-56/17 од 4.9.2017. године 

 

                   За ПРЕДСЕДНИКА 

                               ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

                                          ЗАМЕНИК  

                        ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

                                      Иван Џатић, с.р. 

 

 

269. 

 
Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 4.9.2017. 

године, на основу чл.46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- 

други закон и 101/16)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, 96/2015 др. закон и 9/2016 – одлука УС), 

члана 18. Oдлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2017. годину („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17 ) и члана 

8. став 1. тачка 5. и члана 17. Правилника о раду  

 

 

 

 

савета за кординацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања („Сл. лист општина Врњачка 

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

Врњачка Бања („Службени лист општина 

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

члана 33. Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси:  

 

 

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА  

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

I             
          Овим изменама и допунама, врши се 

измена и допуна Програма коришћења средстава 

за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине 

Врњачка Бања за 2017. годину („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 7/17 и 15/17). 

             

I I                            
          У делу „III“ Програма Програма 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Врњачка Бања за 2017. 

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

7/17 и 15/17): 

 

 тачка 3. Прва област рада, мења се и 

гласи:  

 

 
1. Прва област рада: Унапређење саобраћајне 

инфраструктуре на територији општине 

Врњачка Бања (до 50% укупних средстава, 

односно износ до 3.800.000,00 динара.    
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Редни  

број 
Активност 

Предвиђени  

износ 

1 

Реконструкција-поправка заштитне пешачке ограде, техничких средстава, 

саобраћајне сигнализације опреме и уређаја у зони Основне школе Попински 

Борци, Улици хероја Маричића у Врњачкој Бањи 

100.000,00 

2 

Постављање семафора показивача брзине, како би се возачи још једном 

опоменули на саобраћајну сигнализацију којом је регулисана брзина кретања 

возила  

500.000,00 

3 

Уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја (физичких препрека, 

вибрационих и шуштећих трака) и саобраћајних огледала за повећање 

прегледности пута на територији општине Врњачка Бања, по решењу-

сагласношћу надлежног одсека за послове саобраћаја Општинске управе 

800.000,00 

4 

Израда пројекта саобраћајне сигнализације за регулисање токова саобраћаја 

на укршањима оштинских и некатегорисаних путева на сеоским подричјима 

на територији општине Врњачка Бања 

500.000,00 

5 

постављање недостајуће саобраћајне сигнализације и опреме за повећање 

безбедности саобраћаја на укрштањима општинских и некатегорисаних 

путева на сеоским подручјима на територији општине Врњачка Бања     

1.600.000.00 

6 

Постављање недостајуће саобраћајне сигнализације, опреме и уређаја у 

зонама школа и вртића на територији општине Врњачка Бања, по пројектима 

на које је сагласност дао надлежни одсек за послове саобраћаја Општинске 

управе општине Врњачка Бања 

300.000,00 

 

 тачка 3. Четврта област рада, мења се и гласи: 

4. Четврта област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на територији 

општине Врњачка Бања (до 950.000,00 динара)     
 

Редни  

број 
Активност 

Предвиђени  

износ 

1 
Израда стратегије безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка 

Бања 
300.000,00 

2 

Подршка скуповима посвећеним повећању безбедности саобраћаја који се 

спроводе у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије 

или су подржане од стране агенције 

100.000,00 

3 
Истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја и 

ризицима у друмском саобраћају на територији општине Врњачка Бања   
150.000,00 

4 

Израда пројектно-техничке документације за побољшање безбедности 

саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања, по пројектим 

задацима надлежног органа Општинске управе општине Врњачака Бања. 

 

400.000,00 
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 тачка 3. Пета област рада, мења се и гласи: 

 

5. Пета Област: Рад савета за кординацију послова безбедности саобраћаја (до 1.450.000,00 динара) 

   

Редни  

број 
Активност 

Предвиђени  

износ 

1 

Накнаде члановима Савета за рад у Савету (по одржаној седници и 

учествовање у акцијама које спроводи Савет), учешће на стручним 

скуповима и семинарима, трошкови стручног усавршавања и унапређења 

знања из области безбедности саобраћаја 

500.000,00 

2 

Набавка опреме и уређаја (превозно средства са светлосном сигнализацијом) 

за брзо и ефикасно реаговање саобраћајне полиције Полицијске станице 

Врњачка Бања  

800.000,00 

3 

Набавка неопходне опреме, средстава и уређаја, Дому здравља „Др Никола 

Џамић“ Врњачка Бања за спровођење едукација и презентација из пружања 

прве помоћи  

200.000,00 

4 
опремање службе за безбедност саобраћаја Општинске управе општине 

Врњачка Бања (фотоапарат, лаптоп, скенер, фотокопир, штампач)  
150.000,00 

 

 

 III 
          
            Измена и допуна Програма 

коришћења средстава за 

финансирањеунапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Врњачка “Бања за 2017. годину 

ступа на снагу даном доношења  и објављује 

се у „Службеном листу општине Врњачка 

Бања 
Број: 344-13/17 од 4.9.2017. године. 

                       

      За ПРЕДСЕДНИКА 

    ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

    ЗАМЕНИК 

       ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ     

Иван Џатић,с.р. 

 
 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 
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270. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној дана 

18.11.2016. 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 и 103/2015), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2016.год. 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 

2/16, 15/16 и 21/16), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33  Пословника о раду Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.7/09) и закључка 

Општинског већа бр. 400-2460/16 од 

18.11.2016.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 2016.г. 

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

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16) у оквиру раздела 

2 Председник општине и Општинско веће 

глава 2.03 Стална и текућа резерва, програм 

0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 15.000,00 динара, у 

корист апропријације у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.22. Црвени крст, 

функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0901-0005 

Активности Црвеног крста, економска 

класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације 

невладиним организацијама. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа бр. 

400-2460/16 од 18.11.2016.год. а поводом 

захтева Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 

400-2460/16 од 17.11.2016.године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и Црвени крст 

Врњачка Бања. 

 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  

да у року од 5 дана по реализацији 

одобрених средстава, надлежној Служби за 

финансије достави Извештај о реализацији 

одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2460/16 од 18.11.2016.год. 

 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                     Иван Џатић,с.р. 

______________________________________ 

 

271. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 18.11.2016. 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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 

15/16 и 21/16), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33  Пословника о раду Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2489/16 

од 18.11.2016.год.,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.  Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. 

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

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16) у оквиру раздела 

2 Председник општине и Општинско веће 

глава 2.03 Стална и текућа резерва, програм 

0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 10.000,00 динара, у 

корист апропријације у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.22. Црвени крст, 

функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0901-0005 

Активности Црвеног крста, економска 

класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације 

невладиним организацијама. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа бр. 

400-2489/16 од 18.11.2016.год. а поводом 

захтева Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 

400-2489/16 од 18.11.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и Црвени крст 

Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  

да у року од 5 дана по реализацији 

одобрених средстава, надлежној Служби за 

финансије достави Извештај о реализацији 

одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2489/16 од 18.11.2016.год. 

 

      За ПРЕДСЕДНИК-а 

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

   Иван Џатић, с.р. 

_____________________________________ 

272. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 18.11.2016. 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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 

15/16 и 21/16), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33  Пословника о раду Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2485/16 

од 18.11.2016.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 2016.г. 

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

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16) у оквиру раздела 

2 Председник општине и Општинско веће 

глава 2.03 Стална и текућа резерва, програм 

0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 10.000,00 динара, у 

корист апропријације у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.22. Црвени крст, 

функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0901-0005 

Активности Црвеног крста, економска 

класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације 

невладиним организацијама. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа бр. 

400-2485/16 од 18.11.2016.год. а поводом 
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захтева Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 

400-2485/16 од 18.11.2016.године. 
 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и Црвени крст 

Врњачка Бања. 
 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  

да у року од 5 дана по реализацији 

одобрених средстава, надлежној Служби за 

финансије достави Извештај о реализацији 

одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 
 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2485/16 од 18.11.2016.год. 
                                                                                               

    За ПРЕДСЕДНИК-а 

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

____________ Иван Џатић,с.р.___________ 
 

273. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 18.11.2016. 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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 

15/16 и 21/16), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33  Пословника о раду Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2484/16 

од 18.11.2016.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 2016.г. 

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

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16) у оквиру раздела 

2 Председник општине и Општинско веће 

глава 2.03 Стална и текућа резерва, програм 

0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 10.000,00 динара, у 

корист апропријације у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.22. Црвени крст, 

функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0901-0005 

Активности Црвеног крста, економска 

класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације 

невладиним организацијама. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа бр. 

400-2484/16 од 18.11.2016.год. а поводом 

захтева Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 

400-2484/16 од 18.11.2016.године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и Црвени крст 

Врњачка Бања. 

 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  

да у року од 5 дана по реализацији 

одобрених средстава, надлежној Служби за 

финансије достави Извештај о реализацији 

одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2484/16 од 18.11.2016.год. 

                                                                                               

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 
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274. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 18.11.2016. 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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16, 

15/16 и 21/16), члана 59 Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

члана  33  Пословника о раду Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-2486/16 

од 18.11.2016.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 2016.г. 

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

16/15, 2/16, 15/16 и 21/16) у оквиру раздела 

2 Председник општине и Општинско веће 

глава 2.03 Стална и текућа резерва, програм 

0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0001 Функционисање 

локалне самоуправе, функционална 

класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства у 

укупном износу од 10.000,00 динара, у 

корист апропријације у разделу 4 

Општинска управа, глава 4.22. Црвени крст, 

функционална класификација 760, програм 

0901 Социјална и дечија заштита, 

програмска активност 0901-0005 

Активности Црвеног крста, економска 

класификација 481 назив економске 

класификације Дотације невладиним 

организацијама. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција 49912 Текуће буџетске резерве и 

увећати апропријација 481 Дотације 

невладиним организацијама. 

 

2.  Средства из предходне тачке одобравају 

се на основу закључка Општинског већа бр. 

400-2486/16 од 18.11.2016.год. а поводом 

захтева Црвеног крста Врњачка Бања  бр. 

400-2486/16 од 18.11.2016.године. 

 

3. О реализацији овог решења стараће се 

Служба за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију и Црвени крст 

Врњачка Бања. 

 

4. Обавезује се Црвени крст Врњачка Бања  

да у року од 5 дана по реализацији 

одобрених средстава, надлежној Служби за 

финансије достави Извештај о реализацији 

одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се 

потврђује трошење одобрених буџетских 

средстава. 

 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2486/16 од 18.11.2016.год. 

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић,с.р. 

 

275. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 25.8.2017. године, на основу основу 

чл.46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“  бр.129/07, 83/14- други закон 

и 101/16- други закон) 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), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), 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. 400-1798/17 од  

25.8.2017.г.,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  430.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.02. 

Установа Културни центар, функционалне 

класификације 820, програм 1201 развој 

културе, програмска активност 1201-0001 

функционисање локалних установа 

културе, економска класификација 515, 

назив економске класификације 

Нематеријална имовина.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 515 

Нематеријална имовина.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1798/17 од 25.8.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Културни центар, број 

400-1798/17 од  24.8.2017.г. за откуп 

музејских експоната. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Установе 

Културни центар. 

 Обавезује се Установа Културни центар да 

посебно евидентира промене по овом 

решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Културни центар 

Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1798/17 од 25.8.2017.год. 
 

               ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________ 

 

276. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 15.8.2017. године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон), 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), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

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

28/16, 7/17 и 18/17), 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-

1731/17 од  15.8.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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,оо динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  
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директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.11. 

Пружање социјалних услуга особама са 

сметњама у развоју, функционалне 

класификације 010,  програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0901-0008 Подршка особама са 

инвалидитетом, економска класификација 

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 Закључка Општинског већа бр: 

400-1731/17 од 15.8.2017.г., а поводом 

захтева директног корисника буџетских 

средстава Одсека за привреду и друштвене 

делатности Општинске управе општине 

Врњачка Бања, број 400-1731/17 од 

15.8.2017.г. на име недостајућих средстава. 
 

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. 

Обавезује се Општинска управа- Одсек за 

привреду и друштвене делатности  да 

посебно евидентира промене по овом 

решењу, и да у оквиру извештавања 

посебно извести о реализацији трошења 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Одсек за привреду и 

друштвене делатности. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1731/17 од 15.8.2017.г. 

 

За  ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

      Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 

277. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној дана 

1.9.2017.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 

18/17), 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. 400-1873/17 од 

4.9.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  110.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.18. МЗ 

Отроци, функционалне класификације 130 

програм 0602 локална самоуправа , 

програмска активност 0602-0002 

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.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1873/17 од 4.9.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Отроци, број 400-1873/17 од  

1.9.2017.г. на име недостајућих средстава за 

извођење радова на изградњи решеткастог 

пропуста на улазу у школско двориште, 

чишћење канала и постављање бетонских 

цеви. 
 

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 

Отроци. 

Обавезује се МЗ 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 и МЗ Отроци. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1873/17 од 4.9.2017.год. 
 

За ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић,с.р. 
___________________________________________________ 

 

278. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној дана 

1.9.2017.год., на основу чл.46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 

18/17), 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. 400-1872/17 од 

4.9.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  250.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.18. МЗ 

Отроци, функционалне класификације 130 

програм 0602 локална самоуправа , 

програмска активност 0602-0002 

Функционисање месних заједница, 

економска класификација 425, назив 

економске класификације Текуће поправке 

и одржавање.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 425 Текуће 

поправке и одржавање.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1872/17 од 4.9.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Отроци, број 400-1872/17 од  

1.9.2017.г. на име недостајућих средстава за 

извођење радова на уређењу 

некатегорисаних путева на територији МЗ. 

 

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 
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апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана МЗ 

Отроци. 

Обавезује се МЗ 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 и МЗ Отроци. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

    Број: 400-1872/17 од 4.9.2017.год.                                                       
                                                                                                                                                                                   

За ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 

 

279. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на 10-ој редовној седници одржаној 

дана 29.08.2017.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16) 

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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 

18/17), 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. 400-1799/17 од 

29.08.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  600.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.14. МЗ 

Подунавци, функционалне класификације 

130 програм 0602 локална самоуправа , 

програмска активност 0602-0002 

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: 

400-1799/17 од 29.08.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Подунавци, број 400-1799/17 

од 24.08.2017.г. на име недостајућих 

средстава за поправку моста на путу према 

Подунавачким барама. 
 

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. 
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4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и МЗ Подунавци. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1799/17 од 29.08.2017.год. 
 

За ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 Иван Џатић, с.р. 
___________________________________________________ 

 

280. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 15.8.2017. године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон), 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), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

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

28/16, 7/17 и 18/17), 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-

1729/17 од  15.8.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  600.000,оо динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.16. 

Месна заједница Рсавци, функционалне 

класификације 130, програм 0602 локална 

самоуправа,  програмска активност 0602-

0002 Функционисање месних заједница, 

економска класификација 425, назив 

економске класификације Текуће поправке 

и одржавање.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 425 Текуће 

поправке и одржавање.  
 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1729/17 од 15.8.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Месне заједнице Рсавци, број 

400-1729/17 од 15.8.2017.г. на име 

недостајућих средстава. 
 

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. 

Обавезује се Месна заједница Рсавци  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 Месна заједница Рсавци. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1729/17 од 15.8.2017.г. 

За  ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 

281. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 1.9.2017.год.., на 
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основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“  бр.129/07, 83/14- други 

закон и 101/16) 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 и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 

7/17 и 18/17), 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. 400-1875/17 од 

1.9.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  200.000,00 динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.07. МЗ 

Врњачка Бања, функционалне 

класификације 130 програм 0602 локална 

самоуправа, програмска активност 0602-

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: 

400-1875/17 од 1.9.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Врњачка Бања, број 400-

1875/17 од 1.9.2017.г. на име недостајућих 

средстава за партерно уређење око 

фискултурне сале у школи у „Пискавцу“. 

 

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 

Врњачка Бања. 

Обавезује се МЗ Врњачка Бања да посебно 

евидентира промене по овом решењу, и да у 

оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и МЗ Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1875/17 од 1.9.2017.год. 

 

   За ПРЕДСЕДНИКА 

   ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

  Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 

 

282. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 15.08.2017. године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон) 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), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

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

28/16, 7/17 и 18/17), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 23/16- пречишћен 

текст), члана  33. Пословника о раду 
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Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

и Закључка Општинског већа бр. 400-

1720/17 од  15.08.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  200.000,оо динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

Општинска управа, у оквиру  главе 4.01.03. 

Управљање добрима од општег интереса и 

добрима у општој употреби у јавној својини 

(део за јавну расвету), функционалне 

класификације 640, програм 1101 

Урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 1101-0003 

Управљање грађевинским земљиштем, 

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: 

400-1720/17 од 15.08.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Општинске стамбене агенције, 

број 400-1720/17 од 14.08.2017.г. на име 

недостајућих средстава за потребе изградње 

уличне расвете у Отроцима.  
 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана 

Општинске стамбене агенције. 

Обавезује се Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1720/17 од 15.08.2017.г. 

                                                                                                       

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 
 

283. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 04.08.2017. године, на основу чл.46 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон) 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), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

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

28/16, 7/17 и 18/17), 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-

1636/17 од  04.08.2017.г.,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  250.000,оо динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

Општинска управа, у оквиру  главе 4.01.04. 

управљање добрима од општег интереса и 

добрима у општој употреби у јавној својини 

(део за путеве и површине јавне намене), 

функционалне класификације 620, програм 

1101 урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 1101-0003 

Управљање грађевинским земљиштем, 

економска класификација 5113, назив 

економске класификације Капитално 

одржавање зграда и објеката.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 5113 

Капитално одржавање зграда и објеката.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1636/17 од 04.08.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Општинске стамбене агенције, 

број 400-1636/17 од 02.08.2017.г. на име 

недостајућих средстава за потребе набавке 

додатног мобилијара у централном 

бањском парку.  

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана 

Општинске стамбене агенције. 

 Обавезује се Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1636/17 од 04.08.2017.г. 
                                                            

       ПРЕДСЕДНИК 

    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

   Бобан Ђуровић,с.р 

_____________________________________ 
 

284. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на 10-ој редовној седници одржаној 

дана 29.08.2017.год., на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон), 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), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

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

28/16, 7/17 и 18/17), 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-

1794/17 од  29.08.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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 
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класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  

укупном  износу  од  600.000,оо динара,  у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

Општинска управа, у оквиру  главе 4.01.03. 

Управљање добрима од општег интереса и 

добрима у општој употреби у јавној својини 

(део за путеве и површине јавне намене), 

функционалне класификације 620, програм 

1101 Урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 1101-0003 

Управљање грађевинским земљиштем, 

економска класификација 5113, назив 

економске класификације Капитално 

одржавање зграда и објеката. 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 5113 

Капитално одржавање зграда и објеката.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1794/17 од 29.08.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Општинске стамбене агенције, 

број 400-1794/17 од 24.08.2017.г. за 

земљане радове са оператерима за изградњу 

и чишћење атмосферске каналзације 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 стамбене агенције. 

 

Обавезује се Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Општинска стамбена агенција 

Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1794/17 од 29.08.2017.г. 
 

     За ПРЕДСЕДНИК-а 

    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Иван Џатић,с.р. 
___________________________________________________ 

285. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 15.08.2017. године, на основу основу 

чл.46. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“  бр.129/07, 83/14- други закон 

и 101/16- други закон), 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), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2017.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 28/16, 7/17 и 18/17), 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. 400-1730/17 од  

15.08.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  100.000,00 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 
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1502 развој туризма, програмска активност 

1502-0002 Промоција туристичке понуде, 

економска класификација 424, назив 

економске класификације Специјализоване 

услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  
 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1730/17 од 15.08.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Туристичка 

организација, број 400-1730/17 од 

15.08.2017.г. на име недостајућих средстава 

у суорганизацији реализације 

манифестације “Меморијални куп Мики 

Мартиновић“ у Врњачкој Бањи  

29.септембра 2017.године. 
 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Установе 

Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира 

промене по овом решењу, и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 
  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

             Број: 400-1730/17 од 15.08.2017.г.                                                         
                                                                                      

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Иван Џатић,с.р. 

_________________________________ 

286. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 15.08.2017. године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон), 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 и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр. 28/16), 

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. 400-1665/17 од 

15.08.2017.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 2017.г. 

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

28/16) у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа 

резерва, програм 0602 локална самоуправа, 

програмска активност 0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе, 

функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив 

позиције Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу 

од 180.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска 

управа, глава 4.05. Установа Туристичка 

организација, функционална класификација 

473, програм 1502 Развој туризма, 

програмска активност 1502-0002 Промоција 

туристичке понуде, економска 

класификација 424 назив економске 

класификације Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1665/17 од 15.08.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 
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средстава Установе Туристичка 

организација Врњачка Бања, број 400-

1665/17 од 07.08.2017.г. на име 

недостајућих средстава за плаћање дела 

трошкова за емисију „Једна песма једна 

жеља“. 

 

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 Врњачка Бања. 

 Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања да посебно 

евидентира промене по овом решењу, и да у 

оквиру извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

  

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1665/17 од 15.08.2017.год. 

                                                            

За ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Иван Џатић, с.р. 

_____________________________________ 

287. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања на телефонској седници, одржаној 

дана 15.8.2017. године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“  бр.129/07, 83/14- други закон и 101/16- 

други закон), 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), Одлуке о 

буџету општине Врњачка Бања за 2017.год. 

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

28/16, 7/17 и 18/17), 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-

1718/17 од  15.8.2017.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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17  и 18/17) 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  250.000,оо динара у  

корист  следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, 

функционалне класификације 473, програм 

1502 развој туризма, програмска активност 

1502-0002 Промоција туристичке понуде, 

економска класификација 424, назив 

економске класификације Специјализоване 

услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  

и увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају 

се на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-1718/17 од 15.8.2017.г., а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Туристичка 

организација, број 400-1718/17 од 

14.8.2017.г. на име недостајућих средстава. 

 

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 
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реализацију финансијског плана Установе 

Туристичка организација. 

Обавезује се Установа Туристичка 

организација да посебно евидентира 

промене по овом решењу и да у оквиру 

извештавања о реализацији свог 

финансијског плана односно програма рада 

посебно извести о реализацији трошење 

јавних средстава по овом решењу у 

оквирима одобреног износа и за намене за 

коју су средства додељена за буџетску 

годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1718/17 од 15.8.2017.г. 
 

За  ПРЕДСЕДНИК-а 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Иван Џатић,с.р. 

_____________________________________ 

 

288. 
Општинско веће општине Врњачка 

Бања 10-ој редовној седници, одржаној дана 

29.08.2017. године, на основу чл.46 Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

други закон), Закона о буџетском систему 

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 и 

103/2015), Одлуке о буџету општине 

Врњачка Бања за 2017.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 28/16, 7/17 и 

18/17), 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. 400-1422/17 од 

29.08.2017.год., доноси  

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

БР.400-1422/17 ОД 07.07.2017.ГОДИНЕ 
 

1. Ставља се ван снаге  Решење о 

употреби средстава текуће буџетске резерве 

бр.400-1422/17 од 07.07.2017.године, којим 

су из средстава утврђених Одлуком о 

буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

бр. 28/16, 7/17) у оквиру раздела 4.01.06. 

Буџетске резерве, програм 0602 Опште 

услуге јавне управе, програмска активност 

0602-0009 Текућа резерва, функционална 

класификација 160, економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва одобрена средства у укупном 

износу од 3.000.000,00 динара у оквиру 

раздела 4 Општинска управа, глава 

4.14.Месна заједница Подунавци, 

функционална класификација 130, програм 

0602 локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0002 Функционисање 

месних заједница, економске 

класификације 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински 

објекти.  

За наведени износ умањена је планирана 

позиција Текуће резерве и увећана 

апропријација 511 Зграде и грађевински 

објекти. 
 

2.  Закључак и Решење Општинског већа 

бр. 400-1422/17  од 07.07.2017.г. стављају се 

ван снаге и  Општинско веће сада доноси  

Решење о стављању ван снаге Решења о 

употреби средстава текуће буџетске резерве 

на основу Закључка Општинског већа бр. 

400-1422/17 од 29.08.2017. године. 
 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Одсек за буџет и финансије. 
 

5. Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1422/17 од 29.08.2017.године 
                                                                                                                                                                                                                        

       За ПРЕДСЕДНИКА 

     ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА 

ЗАМЕНИК  

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Иван Џатић, с.р. 

_____________________________________ 
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
 

289. 
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, 7/17 и 18/17) 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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) 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  143.000 динара  у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, глава 4.04. 

Предшколска установа „Радост“, 

функционалне класификације 911, програм 

2001 Предшколско образовање, програмска 

активност 0001 Функционисање 

предшколских установа, економска 

класификација 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 индиректног 

корисника буџетских средстава 

Предшколске установе „Радост“, број 400-

1483/17 од 12.07.2017.г.,  а на име  

недостајућих средстава за исплату 

јубиларне награде, о чему је мишљење 

Одсека за привреду и друштвене 

делатности број 400-1483/17 од 

18.07.2017.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 

Предшколске установе „Радост“. 

Обавезује се Предшколска установа 

„Радост“ 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 Предшколска установа 

„Радост“. 
 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1483/17 од 31.07.2017.год. 

     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                         Бобан Ђуровић,с.р. 

____________________________________ 

 

290. 
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 и 99/2016), члана 

24 Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за  2017.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) и 

члана 56 став 18 Статута општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16-пречишћен текст),  председник  

Општине  Врњачка Бања доноси 
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Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) 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  156.000 динара  у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.10. 

Месна заједница Вранеши, 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 буџетских средстава Месне 

заједнице Вранеши, број 400-1755/17 од 

12.06.2017. год.,  а на име  недостајућих 

средстава за подизање бетонских цеви и 

чишћење Околачке баре у Вранешима. 

 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Месне 

заједнице Вранеши. 

Обавезује се Месна заједница Вранеши да 

посебно евидентира промене по овом 

решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“. 

      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1755/17 од 18.08.2017.год. 

     

     

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

        Бобан Ђуровић,с.р. 

____________________________________ 

 

 

291. 
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 и 99/2016), члана 

24 Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за  2017.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) 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 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) 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  480.000 динара  у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру главе 4.18. 

Месна заједница Отроци, функционалне 

класификације  130, програм 0602 Локална 

самоуправа, програмска активност 0602-
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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 буџетских средстава Месне 

заједнице Отроци, број 400-1790/17 од 

24.08.2017. год.,  а на име  недостајућих 

средстава за набавку два коша која ће бити 

уграђена у Балон халу у Отроцима.  

 

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: 400-1790/17 од 24.08.2017.год. 

     

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

   Бобан Ђуровић,с.р. 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

292. 
На основу члана 44. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број: 129/07), члана 28., 31., 41. и 78. 

Закона о буџетском систему ("Службени 

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

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

108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015 и 99/2016) и члана 56. Статута 

општине Врњачка Бања ("Службени лист 

Општине Врњачка Бања" бр. 23/16-

пречишћени текст) и сходном применом 

Упутства за израду програмског буџета 

Министарства финансија РС, донетим 

априла 2017. године и  Упутства за 

праћење и извештавање о учинку програма 

Министарства финансија РС, донетим маја 

2017. године, која су објављена на сајту 

овог министарства, Председник општине 

Врњачка Бања доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о формирању радне групе за планирање 

програмског буџета, 

праћење и извештавање 

о учинцима програма 

буџета општине Врњачка Бања 

 

I 

 

У циљу планирања програмског 

буџета, праћења и извештавања о учинцима 

програма буџета општине Врњачка Бања 

формира се радна група:  

 

1. Одговорна лица за програме: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Иван Џатић 
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Број програма Назив програма Одговорно лице за програм 

ПРОГРАМ 1 
УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Владан Чеперковић, члан 

већа задужен за области 

привреде, приватног 

предузетништва и област 

урбанизма 

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Владан Чеперковић, члан 

већа задужен за области 

привреде, приватног 

предузетништва и област 

урбанизма 

      

ПРОГРАМ 3 
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Владан Чеперковић, члан 

већа задужен за области 

привреде, приватног 

предузетништва и област 

урбанизма 

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Никола Војновић, члан већа 

задужен за области туризма, 

културе и област 

информисања 

ПРОГРАМ 5 
ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Саша Грковић, члан већа 

задужен за области 

пољопривреде и рада месних 

заједница 

ПРОГРАМ 6 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Никола Трифуновић, члан 

већа задужен за области 

социјалне политике, заштите 

животне средине и област 

руралног развоја 

ПРОГРАМ 7 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Бранко Џамић, члан већа 

задужен за области 

безбедности грађана и 

сарадњу са ресорним 

министарством 

ПРОГРАМ 8 

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Игор Матић, члан већа 

задужен за области основног 

и средњег образовања и 

предшколског васпитања и 

образовања 
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ПРОГРАМ 9 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

Игор Матић, члан већа 

задужен за области основног 

и средњег образовања и 

предшколског васпитања и 

образовања 

ПРОГРАМ 10 
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

Игор Матић, члан већа 

задужен за области основног 

и средњег образовања и 

предшколског васпитања и 

образовања 

ПРОГРАМ 11 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

Никола Трифуновић, члан 

већа задужен за области 

социјалне политике, заштите 

животне средине и област 

руралног развоја 

ПРОГРАМ  12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Никола Трифуновић, члан 

већа задужен за области 

социјалне политике, заштите 

животне средине и област 

руралног развоја 

ПРОГРАМ 13 
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

Никола Војновић, члан већа 

задужен за области туризма, 

културе и област 

информисања 

ПРОГРАМ 14 
РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

Миломир Перовић, члан 

већа задужен за области 

спорта, омладине, физичке 

културе и сарадњу са 

ресорним министарством 

ПРОГРАМ 15 
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Никола Трифуновић, члан 

већа задужен за области 

социјалне политике, заштите 

животне средине и област 

руралног развоја 

ПРОГРАМ 16 
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Владан Чеперковић, члан 

већа задужен за области 

привреде, приватног 

предузетништва и област 

урбанизма 
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2. Одговорна лица за програмске активности, пројекте и аналитичари програмских 

активности/пројеката 

Ред

. 

бр. 

Број 

програма 

Шифра 

програм

ске 

активно

сти/прој

екта 

Назив програма 

Одговорно лице за 

програмске 

активности 

Одговорно лице 

за пројекат 
Аналитичар 

1 ПРОГРАМ 1 

 

УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

        

Бранислав Бежановић, 

директор Општинске 

јавне агенције   

  

2   0002 

Спровођење 

урбанистичких и 

просторних планова 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Славица 

Стаменић 

3   0003 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

Бранислав Бежановић, 

директор Општинске 

јавне агенције   

  

4 ПРОГРАМ 2   
КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

        

Небојша Ристић, 

директор ЈП "Бањско 

зеленило и чистоћа"   

  

5   0009 
Остале комуналне 

услуге 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Дејан Пецић 

    

 

  

Небојша Ристић, 

директор ЈП "Бањско 

зеленило и чистоћа"   

  

  ПРОГРАМ 3   

ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

6   0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

Јелена 

Богојевић 
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7   
1501-

0001-001 

Пројекат: Лавиринт-

парк (пренете обавезе 

из 2016.г.) 

  

Славиша 

Пауновић, 

начелник 

Општинске управе 

Јелена 

Богојевић 

8   
1501-

0001-002 

Пројекат: Пешачке 

стазе од бивете 

Снежник до ресторана 

Србија 

  

Славиша 

Пауновић, 

начелник 

Општинске управе 

Јелена 

Богојевић 

9   0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Јелена 

Богојевић 

10 ПРОГРАМ 4   РАЗВОЈ ТУРИЗМА 
Иван Трифуновић, 

директор 
  

  

11   0001 
Управљање развојем 

туризма 

Иван Трифуновић, 

директор   
  

12   0002 
Промоција туристичке 

понуде 

Иван Трифуновић, 

директор   
  

13 ПРОГРАМ 5   
ПОЉОПРИВРЕДА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  

14   0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 

  

  

15   0002 
Мере подршке 

руралном развоју 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  

16 ПРОГРАМ 6   

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

17   0001 
Управљање заштитом 

животне средине 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Славица 

Стаменић 

18   0005 
Управљање 

комуналним отпадом 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

19   0006 
Управљање осталим 

врстама отпада 
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19 ПРОГРАМ 7   

ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

    

 

  

Бранислав Бежановић, 

директор Општинске 

јавне агенције   

  

20   0001 
Управљање 

саобраћајем 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

        

Бранислав Бежановић, 

директор Општинске 

јавне агенције   

  

21   0002 

Одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

  ПРОГРАМ 8   

ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ И 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Драгана Хаџи Ристић, 

директор 

  

  

22   0001 

Функционисање 

предшколских 

установа 

Драгана Хаџи Ристић, 

директор 
  

  

23 ПРОГРАМ 9   

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

Славица Живковић, 

директор ОШ 

„Попински борци“  
  

  

    

 

  

Игор Дрманац, 

директор ОШ 

„Младост“ Врњци   

  

    

 

  

Снежана Шпировић, 

директор ОШ „Бане 

Миленковић“    

  

    

 

  

Радован Стаменчић, 

директор ОШ „Бранко 

Радичевић“    

  

24   0001 
Функционисање 

основних школа 

Славица Живковић, 

директор ОШ 

„Попински борци“    

  

    

 

  

Игор Дрманац, 

директор ОШ 

„Младост“ Врњци   
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Снежана Шпировић, 

директор ОШ „Бане 

Миленковић“    

  

    

 

  

Радован Стаменчић, 

директор ОШ „Бранко 

Радичевић“    

  

25 
ПРОГРАМ 

10 
  

СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ 

Дојна Стодић, директор 

Гимназија Врњачка 

Бања 
  

  

        

Јелена Чеперковић, 

директор Угоститељско 

туристичка школа 

Врњачка Бања   

  

26   0001 
Функционисање 

средњих  школа 

Дојна Стодић, директор 

Гимназија Врњачка 

Бања   

  

    

 

  

Јелена Чеперковић, 

директор Угоститељско 

туристичка школа 

Врњачка Бања   

  

27 
ПРОГРАМ 

11 
  

СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

        

Сандра Миодраговић, 

директор Центар за 

социјални рад Врњачка 

Бања   

  

28   0001 Социјалне помоћи 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

    

 

  

Сандра Миодраговић, 

директор Центар за 

социјални рад Врњачка 

Бања   

  

29   0005 

Подршка реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Слободан Дишовић, 

секретар Црвени крст 

Врњачка Бања   

  

30   0006 
Подршка деци и 

породица са децом 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  



Страна 30     -   Број  24.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  7.9.2017.године 

  

 
 

31   0007 

Подршка материјално 

угрожених 

лица/породица 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  

32   0008 

Подршка старим 

лицима и/или особама 

са инвалидитетом 

  

  

  

32 
ПРОГРАМ  

12 
  

ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 
  

  

        

Весна Малићанин, 

директор Дом здравља 

„Др Никола Џамић“   

  

33   0001 

Функционисање 

установа примарне 

здравствне заштите 

Весна Малићанин, 

директор Дом здравља 

„Др Никола Џамић“   

  

34   0002 Мртвозорство 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

35 
ПРОГРАМ 

13 
  

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 

Бобан Ђуровић, 

председник општине 
  

  

    

 

  

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  

    

 

  

Саша Миленковић, 

директор Културни 

центар   

  

        

Маја Јанковић, в.д. 

директор Библиотека 

„Др Душан Радић“,    

  

36   0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

Саша Миленковић, 

директор Културни 

центар   

  

        

Маја Јанковић, в.д. 

директор Библиотека 

„Др Душан Радић“,   

  

37   0003 

Унапређење система 

очувања и 

представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 

  

Живорад 

Јаћимовић 
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38   0004 

Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области 

јавног информисања 

Бобан Ђуровић, 

председник општине 

  

Јелена 

Зрнзевић 

39 
ПРОГРАМ 

14 
  

РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

Иван Радовић, 

председник скупштине 

  

  

    

 

  

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  

        

Душан Радовић, 

директор Установа 

Спортски центар   

  

40   0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе 

  

Живорад 

Јаћимовић 

42   0003 
Одржавање спортске 

инфраструктуре 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

    

 

  

Душан Радовић, 

директор Установа 

Спортски центар   

  

43   
1301-

0003-001 

Пројекат: Изградња 

балон хале у 

Отроцима 

  

Славиша 

Пауновић, 

начелник 

Општинске управе 

Живорад 

Јаћимовић 

    
1301-

0003-002 

Пројекат: Изградња 

националног 

тренажног центра 

Врњачка Бања-базени 

  

Славиша 

Пауновић, 

начелник 

Општинске управе 

Живорад 

Јаћимовић 

    
1301-

0003-003 

Пројекат: Изградња 

одбојкашког развојног 

центра 

  

Славиша 

Пауновић, 

начелник 

Општинске управе 

Живорад 

Јаћимовић 

    
1301-

0003-004 

Пројекат: Изградња 

националног 

тренажног центра 

Врњачка Бања-

базени-II фаза 

  

Душан Радовић, 

директор Установа 

Спортски центар 
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44   0004 

Функционисање 

локалних спортских 

установа 

Душан Радовић, 

директор Установа 

Спортски центар   

  

45   0005 
Спровођење 

омладинске политике 

Иван Радовић, 

председник скупштине   

Јасмина 

Трифуновић 

46 
ПРОГРАМ 

15 
  

ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Славица Станковић, 

општински 

правобранилац 
  

  

        

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

  

47   0001 

Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Љиљана 

Радаковић 

    

0602-

0001-

0001 

Пројекат 0001-

Реконструкција 

фасаде седишта 

општинских органа 

  

Славиша 

Пауновић, 

начелник 

Општинске управе 

Љиљана 

Радаковић 

48   0002 
Функционисање 

месних заједница 

Бојан Новоселац, 

председник савета 

Месна заједница 

Врњачка Бања   

  

    

 

  

Драган Лазаревић, 

председник савета 

Месна заједница Ново 

Село   

  

    

 

  

Горан Ђуровић, 

председник савета 

Месна заједница Грачац   

  

    

 

  

Мирослав Гочанин, 

председник савета 

Месна заједница 

Вранеши   

  

    

 

  

Милан Ердоглија, 

председник савета 

Месна заједница 

Вукушица   

  

    

 

  

Јелена Срејић, 

председник савета 

Месна заједница Врњци   
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Драган Лазић, 

председник савета 

Месна заједница 

Руђинци   

  

    

 

  

Славко Пандрц, 

председник савета 

Месна заједница 

Подунавци   

  

    

 

  

Саша Стојановић, 

председник савета 

Месна заједница 

Штулац   

  

    

 

  

Бојан Чолић, 

председник савета 

Месна заједница Рсавци   

  

    

 

  

Југослав Дубравац, 

председник савета 

Месна заједница 

Станишинци   

  

        

Радован Вукомановић, 

председник савета 

Месна заједница 

Отроци   

  

49   0003 
Сервисирање јавног 

дуга 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Тања 

Лазаревић 

50   0004 
Општинско/градско 

правобранилаштво 

Славица Станковић, 

општински 

правобранилац   

Владислава 

Ратковић 

51   0006 Инспекцијски послови 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Дејан Пецић 

52   0009 
Текућа буџетска 

резерва 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Тања 

Лазаревић 

53   0010 
Стална буџетска 

резерва 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Тања 

Лазаревић 

54   0013 

Администрирање 

изворних прихода 

локалне самоуправе 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Снежана 

Миљевић 
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55   0014 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

Славиша Пауновић, 

начелник Општинске 

управе   

Живорад 

Јаћимовић 

56 
ПРОГРАМ 

16 
  

ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Иван Радовић, 

председник скупштине 

  

  

        
Бобан Ђуровић, 

председник општине   
  

57   0001 
Функционисање 

Скупштине 

Иван Радовић, 

председник скупштине   

Јасмина 

Трифуновић 

58   0002 
Функционисање 

извршних органа 

Бобан Ђуровић, 

председник општине   

Јелена 

Зрнзевић 

 

 
3. Орган управе надлежан за финансије – 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије координира послове на 

припреми програмског буџета као и на 

припреми полугодишњег и годишњег 

извештаја o реализацији програмског дела 

буџета - праћење и извештавање о учинку 

програма. 

 1. Одговорно лице органа Славиша 

Пауновић, начелник Општинске управе 

 2. Координатор планирања 

програмског буџета и извештавања о 

учинку Зоран Дунић, руководилац Одсека 

за буџет и финансије 

 3. Аналитичар планирања 

програмског буџета и извештавања о 

учинку Владимир Стаменчић, аналитичар 

буџета у Одсеку за буџет и финансије 

 

                      II 

 

Одговорна лица за програмске 

активности и пројекте за које нису 

одређени аналитичари овим решењем, 

одредиће своје аналитичаре посебним 

решењем који ће им, у складу са 

Упутством за израду програмског 

буџета и Упутстом за праћење и 

извештавање о учинку програма 

Министарства финансија РС, помагати у 

раду. 

                                                      

III                                

 

Одговорним лицима за програме, 

стручну помоћ ће пружати одговорна 

лица за програмске активности/пројекте, 

односно аналитичари одређени овим 

решењем за програмске 

активности/пројекте као и аналитичари 

који на основу овог решења буду 

одређени за поједине програмске 

активности/пројекте. 

 

IV 

 

Сва лица именована овим решењем, 

у свом раду,  дужна су да се придржавају 

Закона о буџетском систему, као и 

Упутства за израду програмског буџета  и 

Упутства за праћење и извештавање о 

учинку програма Министарства финансија 

РС, као и упутстава и смерница које 

Министарство финансија РС доставља у 

поступку припреме буџета и Упутства за 

припрему нацрта буџета општине Врњачка 

Бања кога израђује локални орган управе 

надлежан за финансије и доставља 

директним и индиректним корисницима 

средстава буџета локалне власти.  

 

V 

 Процес предлагања програмских 

циљева у циљу израде програмског 

буџета и процес праћења реализације 

програмског буџета - праћење и 

извештавање о учинку програма одвија се 

у складу са овлашћењима датим овим 

решењем и организационом шемом 
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процеса планирања и извештавања о 

реализацији програмског буџета која је 

саставни део овог решења. Саставни до 

овог решења чине обрасци, и то: 

      -   Образац полугодишњег извештаја 

о учинку програма за 2017. годину 

- Образац годишњег извештаја о 

учинку програма за 2017. годину 

 

 

VI 

Рокови за предлагање програмских 

циљева прописани су Законом о 

буџетском систему и односе се на рокове 

за подношење предлога финансијских 

планова корисника буџета у процесу 

припреме и израде нацрта одлуке о 

буџету. Ове предлоге подносе корисници 

буџетских средстава приликом 

достављања предлога финансијских 

планова након усаглашавања истих са 

одговорним лицима из овог решења за 

програме. 

Крајњи рок за достављање 

полугодишњег извештаја о учинку је 01. 

септембар, док је крајњи рок за годишњи 

извештај о учинку 31. март и исти се 

достављају локалном органу управе 

надлежном за финансије. 

 

                                                                     

VII 

Ово решење ступа на снагу 

наредног дана од дана доношења и 

објавиће се у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

              Бобан Ђуровић,с.р. 

____________________________________ 
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