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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

135.  
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, 132/2014,145/2014, 83/18 и 31/19), 

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.55.  

Статута општине Врњачка Бања (''Сл. лист 

општине Врњачка Бања'', бр.12/19), 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 Радуловић 

Зорици из Врњачке Бање, ул. Мишка Ерчевића 

бр.24 непосредном погодбом по тржишним 

условима грађевинско земљиште и то део од 

20м2 од кп.бр.741/8 КО Врњачка Бања чија 

укупна површина је 85м2 која је уписана као 

јавна својина општине ради исправке граница 

кп.бр.735/19 површине 336м2 у КО Врњачка 

бања власништво Радуловић Зорице, 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, 

145/2014и 83/18). Скица исправке границе 

урађену од стране Геодетске радње 

„Геопројект“, Драган Митић, геометар, Врњачка 

Бања од априла 2019.године  је саставни део ове 

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 80.000,00динара, 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 

купац, Радуловић Зорица из Врњачке Бање,  као 

власник кп.бр.735/19 површине 336м2 у КО 

Врњачка Бања и објеката изграђених на истој у 

обавези је да са општином Врњачка Бања 

закључи 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. Закона 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. 
 

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 ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 46- 27/19  од 20.5.2019.године. 

                                                                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК 

                    ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

                 Бобан Ђуровић, с.р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
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136. 

Председник општине Врњачка Бања, на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 

101/16- др.закон и 47/18), чл. 55. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Врњачка Бања“ бр. 12/19 текст) и Уговора о 

сарадњи са Комесаријатом за избеглице и 

миграције РС бр.уговора 9-9/317 од 23.4.2019., 

заведен у општини Врњачка Бања бр.110-105/19 

од 18.4.2019.године,  доноси,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за избор корисника  

 

Члан 1. 

 Образује се Комисија за избор корисника 

према Уговору о сарадњи са Комесаријатом за 

избеглице и миграције РС бр.уговора 9-9/317 од 

23.4.2019., заведен у општини Врњачка Бања 

бр.110-105/19 од 18.4.2019.год. (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

1.  Иван Радовић, Председник СО, председник 

Комисије,  

2.  Саша Радисављевић, секретар СО, заменик, 

3.  Александар Миљаковић, повереник за 

избеглице и расељена лица члан; 

4.  Сузана Црноглавац, Одсек за локални 

економски развој и инвестиције, члан; 

5.  Маријана Штрбановић, Општинска стамбена 

агенција,  члан; 

6. Ивана Јовановић, Нормативно правни послови, 

члан; 

7. Ивана Петровић, Одсек за послове органа 

општине ,члан. 

 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да донесе и 

Правилник о раду који садржи:  

- поступак рада Комисије,  

- поступак објављивања јавног позива 

за избор корисника, 

- документацију потребну за учешће на 

јавном позиву за избор корисника,  

- услове и мерила за избор корисника,  

- поступак израде и оглашавања 

предлога листе корисника,  

- поступак подношења приговора и 

одлучивања по истом,  

- поступак израде и оглашавања 

коначне листе корисника, 

- доношење одлуке о додели помоћи  

за побољшање услова становања 

избеглица кроз набавку грађевинског 

материјала ( у даљем тексту: Одлука) 

- друга питања од значаја за рад 

Комисије.   

 

Члан 3. 

 Стручне и административно техничке 

послове за потребе Комисије обавља Одсек за 

буџет и  финансије Општинске управе општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 4. 

 Комисија  по обављеном задатку из члана 

2. овог Решења се обавезује да писмени извештај 

достави Председнику Општине.  

 

Члан 5. 

 О накнади за рад Комисије одлучиће се 

посебним решењем. 

 

Члан 6. 

 Ово Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења и објавиће се у 

„Службеном листу општине Врњачка Бања“. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ  ВРЊАЧКА  БАЊА 

Број: 020-86/19 од   10. маја 2019.године 

                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

                                         Бобан Ђуровић, с.р. 

__________________________________________ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

137. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 24.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

47/18), 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 2019.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", 

бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. Пословника 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

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

6/18),  доноси и Закључка Општинског већа бр. 

400-1410/19 од 24.4.2019.године,  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 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18 и 3/19) 

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  следеће  

апропријације  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 483 

Новчане казне и пенали по решењу судова.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 483 Новчане казне и 

пенали по решењу судова. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу Закључка Општинског већа бр: 400-

1410/19  од 24.4.2019.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава МЗ 

Врњачка Бања, број 400-1410/19 од 23.3.2019.г. 

на име исплате обавезе по основу решења суда у 

судском поравнању са Мирјаном Ђошовић. 

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: 400-1410/19 од 24. априла 2019.године 

                                                                                                                                                                                     

                        

                За ПРЕДСЕДНИК-а 

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

             Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                              Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

138. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 24.4.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-1428/19 од 

24.4.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  380.000,00 

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 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.  
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2. Средства из претходне тачке одобравају се на 

основу  Закључка Општинског већа бр:400-

1428/19 од 24.4.2019.године, а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1428/19 од 24.4.2019.г. за израду кишне 

канализације око Летње позорнице „Данило Бата 

Стојковић“. 

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: 400-1428/19 од 24.априла 2019.године 

 

                          За ПРЕДСЕДНИК-а 

                       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

             Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                              Иван Џатић, с.р. 

__________________________________________ 

 

139. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.5.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-1567/19 од 

20.5.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  5.000.000,00 

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 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-

1567/19 од 20.5.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1567/19 од14.5.2019.г. за реализацију фестивала 

ЛовеФест 2019.године. 

 3. Овим решењем средства из 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 
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и Установа Туристичка организација Врњачка 

Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном листу 

Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-1567/19 од 20.маја 2019.године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

140. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.5.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-1522/19 од 

20.5.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  7.765.000,00 

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 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-

1522/19 од 20.5.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1522/19 од 9.5.2019.г. за реализацију концерата 

током летње сезоне. 

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: 400-1522/19 од 20.маја 2019.године 

                                                                          
                    ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

141. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.5.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист 
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општине Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 

11/19), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.12/19), члана 33. Пословника Општинског 

већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр.400-1626/19 од 

20.5.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о буџету  

општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени 

лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19 и 

11/19) 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  500.000,00 

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 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-

1626/19 од 20.5.2019.г., а поводом захтева 

индиректног корисника буџетских средстава 

Установе Туристичка организација, број 400-

1567/19 од14.5.2019.г. за учешће у реализацији 

Скупа љубитеља и власника старовременских 

аутомобила-олдтајмера под називом XII рели 

олдтајмера Врњачка Бања-Вранеши.  

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: 400-1626/19 од 20.маја 2019.године 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

142. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.5.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

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

и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-

336/19 од 20.5.2019.године,   доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                    

БР. 400-336/19 од 13.3.2019.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-336/19 од 

13.3.2019.године, којим су из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 

Бања за 2019.г. („Службени  лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) у оквиру 

раздела 4 директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе,  глава  4.01.06.  

Буџетске  резерве, функционална  класификација  

160,  програм 0602 Опште услуге локалне 
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самоуправе, програмска активност 0602-0009 

Текућа резерва, економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобрена  

средства  у  укупном  износу  од  1.450.000,00 

динара у  корист  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.29. 

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, с тим што ће се одобрена 

средства аналитички реализовати кроз 

финансијски план ОШ „Младост“ Врњци за 

2019 годину преко конта 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-336/19 од 13.3.2019.године и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-336/19 од 

13.3.2019.године, Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-336/19 од 20.5.2019. 

године. 

3.О реализацији овог решења стараће се Одсек за 

буџет и финансије и ОШ „Младост“ Врњци. 

4.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-336/19 од 20. маја 2019.године 

                                                           

                    ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

143. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.5.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

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

и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-

918/19 од 20.5.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                    

БР. 400-918/19 од 13.3.2019.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-918/19 од 

13.3.2019.године, којим су из средстава 

утврђених Одлуком о буџету Општине Врњачка 

Бања за 2019.г. („Службени  лист општине 

Врњачка Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  2.100.000,00 

динара у  корист апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.01.08 

Финансијска помоћ у породици, функционална 

класификација 040 програм 0901 Социјална и 

дечја заштита, програмска активност 0006 

Подршка деци и породици са децом, економска 

класификација 472, назив економске 

класификације Накнада за социјалну заштиту из 

буџета ( превоз ученика). 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-918/19 од 13.3.2019.год. и укида се 

Решење Општинског већа бр. 400-918/19 од 

13.3.2019.год.. Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-918/19 од 20.5.2019. 

године. 

3.О реализацији овог решења стараће се Одсек за 

буџет и финансије. 

4.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-918/19 од 20. маја 2019.године 

                                                       

                 ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 
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144. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној телефонским 

путем дана 20.5.2019.године, на основу чл.46. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  

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

и 47/18), 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 2019.год. („Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр. 41/18, 3/19 и 11/19), члана 

59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.12/19), члана 33. 

Пословника Општинског већа општине Врњачка 

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

и 6/18) и Закључка Општинског већа бр. 400-

917/19 од 20.5.2019.године,  доноси 

 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ 

СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ                                                                   

БР. 400-917/19 од 13.3.2019.године 

 

1.Укида се  Решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве бр. 400-917/19 од 

13.3.2019.год., којим су из средстава утврђених 

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 

2019.г. („Службени  лист општине Врњачка 

Бања“, бр. 41/18 и 3/19) 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  10.575.000,00 динара у  корист 

апропријације  разделу 4  директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе  4.01.41 Пројекат изградње 

фискултурне сале 2 фаза, функционална 

класификација 912, програм 1301 Развој спорта 

и омладине, програмска активност 0002 

Подршка предшколском и школском спорту, 

Пројекат 1301-0002-002, економска класифика-

ција 511, назив економске класификације Зграде 

и грађевински објекти. 

2.Ставља се ван снаге Закључак Општинског 

већа бр. 400-917/19 од 13.3.2019.године и укида 

се Решење Општинског већа бр. 400-917/19 од 

13.3.2019.године,  Општинско веће сада доноси  

Решење о укидању Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве на основу Закључка 

Општинског већа бр. 400-917/19 од 20.5.2019. 

године. 

3.О реализацији овог решења стараће се Одсек за 

буџет и финансије и ОШ ''Бане Миленковић'' 

Ново Село. 

4.Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 400-917/19 од 20. маја 2019.године 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

                     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић, с.р. 

________________________________________ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

145. 

         Начелник Општинске управе општине 

Врњачка Бања, на основу члана 73. Статута 

општине Врњачка Бања („Службени лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 23/16 - пречишћен 

текст), члана 22. и 26. Одлуке о општинској 

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

21/14 и 10/15), а у вези члана 64. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 - др. закон 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18 - др. закон) и сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде датог у допису број: 320-11-

3122/2019-14 од 04.04.2019. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за одређивање цене 

закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Врњачка Бања 

које је обухваћено годишњим Програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Врњачка Бања 

за 2019. годину 

 

I - Образује се Комисија за одређивање 

цене закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине 

Врњачка Бања (у даљем тексту: Комисија), које 

је обухваћено Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта  на територији општине Врњачка 

Бања за 2019. годину ( у даљем тексту: годишњи 

Програм). 

II - У Комисију се именују: 

1. Дејан Пецић, дипл. инж. агрономије - 

председник  

2. Марија Раковић, дипл. економиста - заменик  

3. Михајло Сарић, дипл.геод.инж. - члан 
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4. Ивана Станојевић, дипл. економиста - члан  

5. Мирослав Ђуровић, пољопривредник уписан 

у Регистар пољопривредних газдинстава - члан.  

III - Задатак Комисије је да одреди цену 

закупа за давање у закуп по праву пречег закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини 

и праву учешћа у првом и другом кругу јавног 

надметања за закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини, у складу са чланом 64а, став 

22. и чланом 64б. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 - др. закон 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др. 

закон).  

 IV - Комисија ће обавити свој задатак у 

року од 30 дана од дана образовања, а накнада за 

рад члановима Комисије утврђена је у складу са 

Одлуком о накнадама за рад и путним 

трошковима одборника, чланова Општинског 

већа, радних тела Скупштине општине Врњачка 

Бања („Сл. лист општине Краљево“, бр.24/04 и 

„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр.2/06, 1/09, 

15/10, 4/13, 6/13 и 16/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Врњачка Бања, на 

22. седници одржаној 27.03.2019. године, у 

складу са одредбама Закона о пољопривредном 

земљишту донела је Одлуку о усвајању 

годишњег Програма, који између осталог, 

садржи податке о укупној површини 

пољопривредног земљишта у државној својини 

која је планирана за давање у закуп. 

 Одредбом члана 64а. став 19. и 20. 

Закона о пољопривредном земљишту прописано 

је да закупнина пољопривредног земљишта у 

државној својини по праву пречег закупа је 

просечно постигнута цена закупа по хектару. 

Закупнина пољопривредног земљишта у 

државној својини по праву пречег закупа по 

основу из става 13. тачка 2) члана 64а. је 

просечно постигнута цена закупа по хектару, с 

тим што закупнина по праву пречег закупа по 

том основу не може бити већа од просечне цене 

закупа по хектару на територији Републике 

Србије у последње три године.  

 Имајући у виду да је одредбама чл. 64.а и 

64.б Закона о пољопривредном земљишту 

прописан поступак давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

по праву пречег закупа, односно поступак јавног 

надметања за закуп пољопривредног земљишта 

у државној својини у првом и другом кругу, 

неопходно је образовати стручну комисију која 

ће одредити цену закупа за давање у закуп по 

праву пречег закупа односно тржишну цену. 

Одредбом члана 64. став 6. Закона о 

пољопривредном земљишту прописано је да 

почетна цена закупа пољопривредног земљишта 

у државној својини у првом кругу не може бити 

нижа од 80 % просечно постигнуте цене закупа 

по хектару, односно у другом кругу не може 

бити нижа од 60% просечно постигнуте цене 

закупа по хектару. 

 На основу сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде датог 

у допису број: 320-11-3122/2019-14 од 

04.04.2019. године, Општинска управа дужна је 

да, осим друге неопходне документације за 

спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

прибави податке о тржишним ценама закупа 

пољопривредног земљишта, а у случају да тим 

подацима не располаже потребно је обратити се 

свим граничним јединицама локалне 

самоуправе. 

 Како су на територији општине Врњачка 

Бања годишњим Програмом обухваћене 

катастарске општине: Вранеши, Врњачка Бања, 

Вукушица, Гоч, Грачац, Липова, Ново Село, 

Отроци, Подунавци, Рсовци, Руђинци, 

Станишинци и укупно 2 надметања, начелник 

Општинске управе општине Врњачка Бања, 

образовао је Комисију, која у свом саставу има 

представника Локалне пореске администрације, 

стручно лице које је задужено за област 

пољопривреде на територији општине Врњачка 

Бања и које познаје ову област, стручно лице 

геодетске струке, које је познавалац „терена“ и 

које ће бити на располагању члановима 

Комисије при идентификацији катастарских 

парцела, као и пољопривредника уписаног у 

Регистар пољопривредних газдинстава. 

 Имајући у виду да што пре треба 

приступити реализацији и спровођењу годишњег 

Програма и да би надлежни орган општине 

Врњачка Бања донео Одлуку о давању у закуп 

по праву пречег закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији 

општине Врњачка Бања и Одлуку о расписивању 

јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини 

Врњачка Бања, Комисија ће одредити цену 

закупа за давање у закуп по праву пречег закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини 

и тржишну цену закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини по катастарским 

општинама, за сваку катастарску парцелу 

планирану за давање у закуп, у зависности од 

културе и класе пољопривредног земљишта и за 

свако јавно надметање, у року од 30 дана од дана 

образовања. 
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 Накнада за рад члановима Комисије 

утврђена је у складу са Одлуком о накнадама за 

рад и путним трошковима одборника, чланова 

Општинског већа, радних тела Скупштине 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

Краљево“, бр.24/04 и „Сл. лист општине 

Врњачка Бања“, бр.2/06, 1/09, 15/10, 4/13, 16/13 и 

16/16). 

На основу изложеног донето је Решење 

као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 020-80/19 од 23.04.2019. године 

 

                                           НАЧЕЛНИК 

                              ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                              Славиша Пауновић, с.р. 

_________________________________________ 
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