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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

120. 
Председник општине Врњачка Бања на 

основу чл. 99. став 19-21.Закона о планирању и 

изградњи 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), чл.29.ст.4. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/1188/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 

108/2016 i 113/2017)), чл.3 Уредба 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. 16/2018 ), чл.5.Одлуке Председника 

општине о приступању изградњи нових 

фудбалских терена у Врњцима(''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.2/18) и  

чл.56.ст.1тач.21а. Статута општине Врњачка 

Бања (''Сл. лист општине Врњачка Бања'', 

бр.23/16-пречишћен текст) на имицијативу 

Општинске стамбене агенције бр.46-20/18 од 

20.3.2018.год. доноси 
 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
 

Члан 1. 

        Овом Одлуком покреће се поступак 

непосредне погодбе за прибављање у јавну 

својину општине кп.бр.26/1 површине 3955м2  у 

КО Врњачка Бања, уписане у листу 

непокретности бр.7378 за КО Врњачка Бања као 

власништво Сругаревић Радована из Врњачка 

Бања Ул, Слатински венац бр.22,која је према  

урбанистичком пројекту  за изградњу 

фудбалских терена у Врњцима, потврда Одсека 

за урбанизам, еколошке и имовинско правне 

послове бр.350-63/18 од 15.3.2018.год. у 

обухвату грађевинске парцеле за тај објекат. 

 

            Поступак прибављања непокретности из 

ове одлуке спроводи се по тржишним условима. 

 

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 , 19/17 и 10/18)  

 

        Средства за прибављање  непокретности из 

чл. 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

Општине Врњачка Бања за текућу годину у којој 

се спроводи поступак из претходног става. 

        Средства за промену намене за парцеле из 

чл. 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету 

Општине Врњачка Бања за текућу годину у којој 

се спроводи поступак прибављања одобрења за 

изградњу и постављање планираног објекта.. 

 

Члан 3. 

           Разлози за спровођење поступака из чл. 1. 

Ове Одлуке садржани су у чл..1. Одлуке 

Председника општине о приступању изградњи 

нових фудбалских терена у Врњцима(''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.2/18) и иницијативи 

Општинске Стамбене агенције  бр.46-20/18 од 

20.3.2018.год. ради постављања фудбалских 

терена са вештачком и природном травом поред 

постојећег фудбалског терена у Врњцима за 

потребе припреме професионалних спортиста. 

 

 

Члан 4. 

           Комисија из чл.2. ове одлуке 

поспроведеномпоступку 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: 

- цену, рокове плаћања и увођења у посед, 

- 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. 
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- 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 ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 46-20/18 од 27.4.2018.године  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               Бобан Ђуровић,с.р. 
___________________________________________________ 

                                                                   

        121. 
 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.100.став 1 тач.2.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, 132/2014 и 145/2014), чл. 36. и 48. 

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) и чл.56. ставу 4.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), на предлог 

Комисије за спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ  НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком отуђује се непосредном погодбом 

по тржишним условима грађевинско земљиште 

на реалном делу од 12м2 према приложеној  

скици лица места од  кп.бр. 1368/1 у КО 

Врњачка Бања, чија укупна површина је 2160 м2, 

Стојановић Милосији из Врњачке Бање, ул. 

Булевар Српских ратника бр.27, Илић Снежани 

Врњачка Бања, Булевар Српских ратника бр.31, 

Дуњић Оливери из Врњачке Бање, Руђинци кућ. 

бр.542 и Павловић Биљани из Земуна, 

ул.Косовска бр.5, ради исправке границе 

грађевинске парцеле на кп.бр.1369 КО Врњачка 

Бања у складу са чланом 68. 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, 132/2014 и 145/2014). Скицa лица 

места за кп.бр. 1368/1 Гео-Пројектa из децемба 

2017.год.. је саставни део одлуке, 

 

Члан 2. 

         Непокретност из чл.1. ове Одлуке  се 

отуђује по тржишној цени у висини од 

4.000,00дин/м2,  постигнутој у поступку 

непосредне погодбе који је спровела Комисија за 

спровођење поступка располагања 

непокретностима у јавној својини, утврдила 

купопродајну  цену за укупну површину која се 

отуђује у износу од 48.000,00 динара, начин и 

рокове плаћања који су прописани важећом 

општинском одлуком која уређује ово питање. 

 

       О отуђењу непокретност из чл.1. ове Одлуке 

из јавне својине Општине Врњачка Бања купци 

Стојановић Милосија, Илић Снежана, Дуњић 

Оливера и Павловић Биљана, као власници 

кп.бр.1369 КО Врњачка Бања и објеката 

изграђених на истој у обавези су да са општином 

Врњачка Бања закључе уговор у року од 30 дана 

од дана доношења ове Одлуке,  у противном ова 

Одлука престаје да важи. 

 

Члан 3. 

      Разлози за отуђење непокретности из чл.1.ове 

Одлуке поступком непосредне погодбе садржани 

су у чињеници да  су за отуђење предметног 

земљиште  испуњени услови из чл.68. Закон о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 

145/2014) а то су: да је површина реалног дела 

парцеле који се отуђује мања од минимума који 

је важећим планом прописан за површину 

грађевинске парцеле у том потесу, да је 

површина реалног дела парцеле који се отуђује 

мања од површине парцеле којој се припаја и да 

је прибављена сагласност Општинског 

правобранилаштва. 
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Члан 4 

     Уговор о отуђењу непокретности из чл.1.ове 

Одлуке у име општине потписује Председник 

општине Врњачка Бања у року од 30 дана од 

дана доношења ове Одлуке. 

 

  Члан 5 

     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 

Бања'' 

 

    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКАБАЊА 

Број: 46-26/18 од 27.4.2018.године  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

               Бобан Ђуровић,с.р. 
___________________________________________________ 

                                                                                                                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

122. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 23.4.2018.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,103/2015, 99/2016 и 113/17), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр. 400-1038/18 од 23.4.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, 

одобравају  се средства  у  укупном  износу  од  
600.000,00 динара у  корист  следећих  

апропријација  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.07. МЗ Врњачка Бања, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 функционисање месних 

заједница, економске класификације 511, назив 

економске класификације Зграде и грађевински 

објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати напред наведена апропријација 511 

Зграде и грађевински објекти. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1038/18  од 20.4.2018.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Врњачка Бања, број 400-1038/18/18  од 

20.4.2018.г. на име одобравања недостајућих 

средстава за потребе израде пројектне 

документације за реконструкцију пропуста у 

улици Жике Ваљревића и проширења исте. 

 

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: 400-1038/18 од 23. априла 2018.г. 

 

                                                   ПРЕДСЕДНИК   ПРЕДСЕДНИК 

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

_________________________________________ 
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 123. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 27.4.2018.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,103/2015, 99/2016 и 113/17), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр. 400-1089/18 од 27.4.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва,  економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, 

одобравају  се средства  у  укупном  износу  од  
600.000,00 динара у  корист  следећих  

апропријација  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.13. МЗ Руђинци, 

функционалне класификације 130, програм 0602 

Опште услуге локалне самоуправе, програмска 

активност 0002 Функционисање месних 

заједница и то 300.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 425 

Текуће поправке и одржавања и 300.000,0 

динара у корист апропријације економске 

класификације 511 Зграде и грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати напред наведене апропријације 425 

Текуће поправке и одржавања и 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1089/18  од 27.4.2018.год, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Руђинци, број 400-1089/18  од 26.4.2018.г. за 

ископ путних канала и израду потпорног зида на 

потоку Јошевик. 

 

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 Руђинци. 

Обавезује се МЗ Руђинци 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 Руђинци. 

  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:400-1089/18 од 27.4.2018.г. 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК   ПРЕДСЕДНИК 

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

124. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 23.4.2018.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,103/2015, 99/2016 и 113/17), 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 

2018.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 38/17 и 9/18), члана 27и Одлуке о 

финансијској подршци породици са децом на 

територији општине Врњачка Бања („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 2/18-пречишћен 

текст и 10/18), члана 59.Статута Општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 23/16- пречишћен текст), члана 33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 
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Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка Општинског 

већа бр. 400-972/18 од 23.4.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

у оквиру раздела 4 директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе,  глава  

4.01.06.  Буџетске  резерве, функционална  

класификација  160,  програм 0602 Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа резерва, економска класификација 

49912 назив позиције Текућа резерва, 

одобравају  се средства  у  укупном  износу  од  
4.000,00 динара у  корист  следећe  

апропријацијe  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.10. Награде за 

најбоље ученике и студенте- једнократна помоћ, 

функционалне класификације 900, програм 0901 

Социјална и дечија заштита, програмска 

активност 0006 Подршка деци и породици са 

децом, економске класификације 47271, назив 

економске класификације Накнаде из буџета за 

образовање.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати напред наведена апропријација 

47271Накнаде из буџета за образовање.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

972/18  од 23.4.2018.год, а поводом захтева 

Општинске управе-Одсека за пивреду и 

друштвене делатности, број 400-972/18  од 

16.4.2018.г. на име одобравања недостајућих 

средстава за за остваривање права на 

једнократну новчану помоћ за упис детета у 

први разред основне школе. 

 

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 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 Одсек за привреду и друштвене делатности. 

  

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-972/18 од 23. априла 2018.г. 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК   ПРЕДСЕДНИК 

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

125. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној  седници, одржаној телефонским 

путем дана 24.4.2018. 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  2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, број  38/17 и 9/18), 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 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-1037/18 од  

24.4.2018.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 2018.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 38/17 и 9/18) 

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 
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средства  у  укупном  износу  од  493.000,00 
динара у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру  главе 

4.01.32. Трансфери основним школама, 

функционалне класификације 912, програм 2002 

Основно образовање, програмска активност 0001 

Функционисање основних школа, економска 

класификација 463, назив економске 

класификације Донације и трансфери осталим 

нивоима власти. Одобрена средства ће се 

реализовати кроз Финансијски план ОШ „Бранко 

Радичевић“ за 2018. год. Аналитички преко 

конта 512 Машине и опрема 

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 463 Донације и 

трансфери осталим нивоима власти.  

 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1037/18 од 24.4.2018.г., а поводом захтева 

корисника буџетских средстава Основне школе 

„Бранко Радичевић“ Вранеши, број 400-1037/18 

од 20.4.2018.г. на име недостајућих средстава за 

реализацију плана и програма рада. 

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. 

Обавезује се Основна школа „Бранко Радичевић“ 

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 

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 Основна школа „Бранко Радичевић“ Вранеши,. 

 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ  

ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1037/18 од 24. априла 2018.г. 

 

                                         ПРЕДСЕДНИК   ПРЕДСЕДНИК 

                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

126. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

телефонској седници, одржаној дана 20.4.2018. 

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 2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и закључка 

Општинског већа бр. 400-94/18 од 20.4.2018.год., 

доноси  

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.400-94/18 ОД 28.3.2018.Г.  

 

1. Ставља се ван снаге  Решење о употреби 

средстава текуће буџетске резерве бр.400-94/18 

од 28.3.2018.године, којим су из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 

Бања за 2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 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 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобрена средства  у  укупном  

износу  од  24.200.000,00 динара у  корист  

следећих  апропријација  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.49. Пројекат: 

Реконструкција дела Променаде, функционалне 

класификације 474, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0001 Управљање 

развојем туризма, пројекат 1502-0001-006 

Реконструкција дела променаде и то:  

-износ од 400.000,00 динара у корист 

апропријације економске класификације 424, 

назив економске класификације 

Специјализоване услуге и  

-износ од 23.800.000,00 динара у корист 

економске класификације 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински пројекти.  
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2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 400-

94/18  од 28.3.2018.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. 400-94/18 од 20.4.2018. 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: 400-94/18 од 20.4.2018.године 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК   ПРЕДСЕДНИК 

                                         ПРЕДСЕДНИК                              

                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 

 

       127. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

телефонској седници, одржаној дана 20.4.2018. 

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 2018.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 38/17 и 9/18), 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 6/18) и закључка 

Општинског већа бр. 400-94/18 од 20.4.2018.год., 

доноси  

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

БР.400-94/18 ОД 3.4.2018.Г.  

 

1. Ставља се ван снаге  Решење о употреби 

средстава текуће буџетске резерве бр.400-94/18 

од 3.4.2018.године, којим су из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 

Бања за 2018.г. („Службени лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 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 0602-0009 Текућа резерва,  

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа резерва, одобрена средства  у  укупном  

износу  од  1.500.000,00 динара у  корист  

следећих  апропријација  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – Општинске 

управе, у оквиру  главе 4.01.49. Пројекат: 

Реконструкција дела Променаде, функционалне 

класификације 474, програм 1502 Развој 

туризма, програмска активност 0001 Управљање 

развојем туризма, пројекат 1502-0001-006 

Реконструкција дела променаде и то:  

-износ од 1.500.000,00 динара у корист 

економске класификације 511, назив економске 

класификације Зграде и грађевински пројекти.  

 

2.  Закључак и Решење Општинског већа бр. 400-

94/18  од 3.4.2018.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. 400-94/18 од 

20.4.2018. 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: 400-94/18 од 20.4.2018.године 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК                              

                                        ПРЕДСЕДНИК                              

                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

________________________________________ 
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