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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ГОДИНА XIV – БРОЈ 6– ВРЊАЧКА БАЊА – 6.3.2018. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
71.
Председник општине Врњачка
Бања на основу чл.99. став 19-21.Закона о
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.
72/09, 81/09-испр, 64/10- Одлука УС, 24/11,
121/12, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука
УС, 98/2013-Одлука УС, 132/14 и 145/14),
29.ст.4. Закона о јавној својини (''Сл. гласник
РС'', бр. 72/11), чл.3 Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда
("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и
99/2015), чл. 62. Одлуке о начину поступања
са непокретностима које су у јавној својини
Општине Врњачка Бања, односно на којима
општина Врњачка Бања има посебна
својинска овлашћења (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр. 28/16-пречишћен текст и
19/17), чл.56.ст.1тач.21а. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), доноси
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак
прибављања у јавну својину општине
Врњачка Бања путем споразума са
власником у поступку непосредне погодбе
по тржишним условима кп.бр.244/54 КО
Врњачка Бања површине 114м2 уписана у
листу непокретности бр7349 за КО Врњачка
Бања сувласништво Јовановић Милоша из
Врњачке Бање, ул. Иве Андрића бр.20/Ц у
делу 169/2251, Влајић Љубинке из Врњачке
Бање, ул.Танасија Видака бр.9 у делу
694/2251 и Граорковска Надежда из Скопља.
Ул.Косте Новаковића бр.3/8 у делу

1388/2251, која парцела је у обухвату
Горанске улице у Врњачка Бања.
Члан 2.
Поступак прибављања непокретности,
сагласно Закону, подзаконским актима и
одлукама Скупштине општине Врњачка
Бања, које уређују ову област спровешће
Комисија формирана решењем Скупштине
општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр. 21/16, 27/16 и 19/17)
полазећи од процене тржишне вредности
непокретности која се прибавља од Пореске
управе-филијала Ц Врњачка Бања.
Средства за прибављање непокретности из чл. 1. ове Одлуке обезбеђена су у
буџету Општине Врњачка Бања за текућу
годину у којој се спроводи поступак из
претходног става.
Члан 3.
Разлози за спровођење поступака из
чл. 1. Ове Одлуке садржани су у чињеници
да се прибављање парцеле врши за потребе
уређења површина јавне намене – улице које
се за те намене у складу са чл.99. став 1921.Закона о планирању и изградњи изградњи
може прибавити и споразумом са власником
грађевинског земљишта, на начин и у
поступку који се уређује општим актом
јединице локалне самоуправе.
Члан 4.
Комисија из чл.2. ове одлуке по
спроведеном поступку доставља Скупштини
општине записник са предлогом Одлуке о
располагању која ће садржавати све
елементе прописане важећим законским
прописима који уређују ову материју, након
достављања општини Врњачка Бања понуде
власника непокретности из чл. 1. Ове
Одлуке.
Понуда власника
поред општих
подата о понуђачу обавезно садрже и
следеће елементе:
- рокове плаћања и увођења у посед,
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- одговарајући доказ о праву својине на
непокретности која је предмет прибављања у
јавну својину и уписана у одговарајућу јавну
књигу о евиденцији непокретности и
правима на њима и др.
- изјаву да на истој не постоје права трећих
лица,
- да није оптерећена теретима, да није под
спором, нити под забраном располагања, да
није предмет теретног или бестеретног
правног посла, нити уговора о доживотном
издржавању и да не постоје друге сметње за
пренос права својине,
- изјаву да уколико се утврди да на
непокретности која се нуди постоји било
какав терет, продавац се обавезује да га
отклони о свом трошку, односно да купцу
пружи заштиту од евикције и сноси сву
одговорност за евентуалне правне недостатке,
- достави доказ да су измирени сви трошкови
коришћења непокретности која се нуди
(утрошена електрична енергија, комуналије,
порез на имовину и друго).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА
Број: 46-86/17 од 1.3.2018.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
__________________________________________

72.
На основу члана 69.Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13,
63/13- испр, 108/13 и 142/2014, 68/2015
др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),
члана 24. Одлуке о буџету општине Врњачка
Бања за 2018.г. (''Службени лист општине
Врњачка Бања'', број 38/17) и члана 56. став
18. Статута општине Врњачка Бања (''Сл.
лист општине Врњачка Бања'', број 23/16пречишћен текст), председник Општине
Врњачка Бања доноси
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Р ЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2018.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
број 38/17) у оквиру раздела 4 директног
корисника
буџетских
средстава
–
Општинске управе, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009 Текућа буџетска резерва, економска
класификација 49912 назив позиције Текућа
резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 50.000 динара у корист следеће
апропријације у разделу 1 директног
корисника
буџетских
средстава
–
Скупштине, функционалне класификације
160, програм 1301 Развој спорта и омладине,
програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, економска
класификација 512, назив економске
класификације Машине и опрема. За
наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
отворити апропријација 512
Машине и
опрема.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу захтева директног корисника
буџетских средстава Скупштине општине,
број 400-628/18 од 28.02.2018.одине, а на
име отварања апропријације економске
класификације 512 Машине и опрема.
3. Овим решењем средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне за
реализацију финансијског плана Скупштине
општине.
Обавезује се Скупштина општине да
посебно евидентира промене по овом
решењу, и да у оквиру извештавања о
реализацији свог финансијског плана
односно програма рада посебно извести о
реализацији трошење јавних средстава по
овом решењу у оквирима одобреног износа
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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:400-628/18 од 02.03.2018.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Бобан Ђуровић,с.р.
______________________________________
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
7
73.
Општинско веће општине Врњачка Бања, на ванредној седници одржаној
телефонским путем дана 5.3.2018.године, на
основу чл.47. став 6. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007,
83/2014 и 101/16), чл.63. Статута општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.23/16- пречишћен текст), и чл.33. и
38. Пословника Општинског Већа општине
Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка
Бања'', бр.7/09), доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Члан 1.
У Пословнику Општинског већа
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине
Врњачка Бања'', бр.7/09), у члану 22. иза
става 3. додају се ставови 4. и 5. који гласе:
''Ако постоје техничке могућности,
позив за седницу са материјалом се може
слати електронским путем.
Материјал се доставља у штампаном
облику, а изузетно, ако се због обимности и
техничких разлога не може на економичан и
целисходан начин умножити у штампаном
облику, исти се доставља у електронском
облику о чему одлучује председник
Општинског већа, с тим да члан Већа може
затражити од надлежне организационе
јединице Општинске управе, увид у
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материјал који је достављен у електронској
форми.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 020-116/09 од 5.марта 2018.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић,с.р.
_______________________________________
74.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној
телефонским путем дана 5.3.2018.године, по
разматрању предлога Програма коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине (у даљем тексту Програм),
у складу са чланом 4., 5. и 6. Одлуке о
образовању Буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине општине
Врњачка Бања (''Сл. лист. општине Врњачка
Бања'', бр. 16/2009), а на основу чл. 59.
Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр. 23/16пречишћен текст) и чл. 33. Пословника
Општинског већа општине Врњачка Бања
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09),
усвојило је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
I
Заштита
животне
средине
представља организационо предузимање
мера и активности ради очувања и рационалног коришћења природних богатстава и
радом створених вредности и спречавања и
отклањања
штетних
последица
које
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угрожавају ове вредности као и здравље и
живот људи.
Циљ Програма је да се свеобухватно
сагледа проблем динамичке заштите
животне средине на подручју општине
Врњачка Бања, полазећи од садашњег
стања, узимајући у обзир правце и
динамику развоја места, у циљу побољшања
квалитета живота, животног стандарда
становника и животне средине уопште.
Програмом
је
предвиђено
да
стратегија и приоритети заштите животне
средине, морају бити уско повезани са
стратегијом, динамиком и приоритетним
правцима даљег развоја Врњачке Бање, као и
ширег окружења. Систем управљања
животном средином који усклађује однос
између заштите и унапређивања животне
средине и развоја општине, остварује се
успостављањем
интегралног
система
заштите животне средине уз поштовање
законских прописа, обезбеђивањем сарадње
и координације свих релевантних чиниоца,
превентивно спречавање загађења на месту
настајања, да би се избегло или свело на
најмању меру и информисању о стању
животне средине, што мора бити доступно
јавности, благовремено и у потпуности.
Општинска управа општине Врњачка
Бања путем средстава јавног информисања
доприноси јачању свести становништва о
значају заштите животне средине кроз
систем образовања и васпитања.
Одлуком о буџету општине Врњачка
Бања за 2018. годину (''Сл. лист општине
Врњачка Бања'', бр: 38/17), планирано је да
се фонд финансира из раздела 4. Директног
корисника Општинска управа, глава 4.01.28.
Заштита животне средине, функционална
класификација 500, програм 0401 Заштита
животне средине, програмска активност 0001
Управљање заштитом животне средине,
планирана су средства у укупном износу од
1.400.000,00 динара, из извора финансирања
01 (приходи из буџета), од чега износ од
1.250.000,00 динара на апропријацији
економске класификације 423 Услуге по
уговору и износ од 150.000,00 динара на
апропријацији економске класификације 543
Шуме и воде.
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Наведена средства планирана су у
буџету као приход од накнаде за заштиту и
унапређење животне средине сходно Одлуци
о образовању Буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине општине
Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка
Бања“, бр:16/2009). Обзиром да са
поменутих апропријација нису реализована
средства као и да нема евидентираних
обавеза у служби рачуноводства, расположива су средства у износу од 1.400.000,00
динара.
Из изнетог произилази да се у 2018.
години могу планирати средста до износа
предвиђеног буџетом за финансирање
Фонда, што је
основни финансијски
параметар за израду Предлога Програма
коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине (у даљем тексту
Програм) којим се надлежни орган при
изради руководио.
У складу са чланом 4.и 5. Одлуке о
образовању буџетског фонда за заштиту и
унапређење животне средине општине
Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка
Бања'', бр. 16/2009) фонд може остваривати
приходе из:
1.Дела накнаде за загађивање животне
средине који припадају општини;
2.Средстава остварених на основу накнаде за
заштиту и унапређење животне средине која
утврђује општина у складу са Законом о
заштити животне средине;
3.Средства остварена на основу накнаде за
загађење животне средине у подручју од
посебног државног интереса за заштиту
животне средине, на основу акта Владе РС у
складу са Законом о заштити животне
средине који припадају општини;
4.Средства остварена по основу донација,
зајмова и кредита из земље и иностранства, у
складу са Одлуком о буџету општине
Врњачка Бања;
5.Других извора у складу са Законом о
заштити животне средине и Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања .
II
Планиране активности Фонда са
финансијским планом су:
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Активности фонда

Финансијски
план

Мере и активности на
озељењавању површина
јавне намене и
обезбеђивање садница
за допуну зелених
површина у парковима
и другим површинама
јавне намене

150.000,оо

Дезинсекција на
територији општине
Врњачка Бања

250.000,оо

Подизање еколошке
свести грађана кроз
реализацију пројеката
из области заштите
животне средине

1.000.000,оо
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75.
Општинско веће општине Врњачка
Бања на ванредној седници одржаној
телефонским путем дана 6.3.2018.године, 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,103/2015, 99/2016 и 113/17),
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за
2018.годину (''Сл. лист општине Врњачка
Бања", бр. 38/17), 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. 400-547/18
од 6.3.2018.године, доноси
Р Е Ш ЕЊ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Укупно:

1.400.000,оо

Активности Фонда под редним бројем
1. јесу активности из делокруга делатности
ЈKП ''Бaњско зеленило и чистоћа'' Врњачка
Бања, за које је ово предузеће основано од
стране Супштине општине Врњачка Бања, па
се њихова реализација може поверити
наведеном предузећу.
III
Програм објавити у ''Службеном
листу општине Врњачка Бања'' по добијању
сагласности Министарства заштите животне
средине.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 501-10/18 од 5.марта.2018.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић,с.р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Врњачка Бања за 2018.г.
(„Службени лист општине Врњачка Бања“,
број 38/17) у оквиру раздела 4 директног
корисника
буџетских
средстава
–
Општинске управе, глава 4.01.06. Буџетске
резерве, функционална класификација 160,
програм 0602 Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 06020009 Текућа резерва, економска класификација 49912 назив позиције Текућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу
од 2.000.000,оо динара у корист следеће
апропријације у разделу 4 директног
корисника
буџетских
средстава
–
Општинске управе, у оквиру главе 4.01.02.
Општинска стамбена агенција, функционалне класификације 620, програм 1502
Развој туризма, програмска активност 0001
Управљање развојем туризма, пројекат 15020001-001
Изградња
водопада
и
реконструкција дела парка на Црквеном
брду у Врњачкој Бањи, економска класификација 511, назив економске класификације
Зграде и грађевински пројекти.
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За наведени износ умањиће се планирана
позиција 49912 Текућа буџетска резерва и
увећати планирана позиција 511 Зграде и
грађевински пројекти.
2. Средства из претходне тачке одобравају се
на основу Закључка Општинског већа бр:
400-547/18 од 6.3.2018.године, а поводом
захтева индиректног корисника буџетских
средстава Општинске стамбене агенције,
број 400-547/18 од 22.2.2018.године, на име
недостајућих средстава за потребе извођења
радова на реконструкцији фекалне и кишне
канализације у оквиру пројекта ''Изградња
водопада и реконструкција дела парка на
Црквеном брду у Врњачкој Бањи''.
3. Овим решењем средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне за
реализацију финансијског плана Општинске
стамбене агенције.
Обавезује се Општинска стамбена
агенција Врњачка Бања да посебно
евидентира промене по овом решењу, и да у
оквиру извештавања о реализацији свог
финансијског плана односно програма рада
посебно извести о реализацији 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 Општинска стамбена агенција
Врњачка Бања.
5. Ово Решење објавити у ''Службеном
листу Општине Врњачка Бања''.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-547/18 од 6. марта 2018.године
За ПРЕДСЕДНИК-а
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Иван Џатић,с.р.

6.3.2018. године
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