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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

363. 

Председник општине Врњачка Бања, 

на основу чл. 34. Закона о јавној својини 

(„Сл. гласник РС“, бр.72/11, 88/2013, 

105/2014, 108/2016 и 103/2017), чл.6.,10.став 

1 тач.11), 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.16/18), чл.19, 20. и 21. 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. ст.1. тач.21а. Статута 

општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 

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

и иницијалних аката Општинског право-

бранилаштва М.бр.16/17 од 7.8.2018.године  

и Општинске стамбене агенције бр.350-

1550/18-1,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ НА 

КП.БР.1125/5, 11 И 12 У КО ВРЊАЧКА 

БАЊА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак и 

уређује начин и услови за спровођење 

поступка давања у закуп  пословног 

простора  у пословној згради бр.2 на 

кп.бр.1125/5, 11 и 12 КО Врњачка Бања, 

јавна својина општине Врњачка Бања, 

уписане у лист непокретности бр.7305  КО 

Врњачка Бања и то:  

1.Канцеларија, пов.12,04м2; 

2.канцеларија, пов.14,11м2; 

3.свлачионица, пов.22,35м2; 

4.тоалет, пов.1,68м2; 

5.тоалет пов.1,71м2; 

6.тоалет пов.1,67м2; 

7.ходник, пов.14,62м2; 

8.чајна кухиња, пов.5,90м2 и 

9.сала за састанке, пов.28,06м2; 

све укупне површине 102,14м2, са коришће-

њем дела земљишта за прилаз објекту. 

Непокретност из члана 1. ове одлуке 

даје се у закуп у виђеном стању, по тржиш-

ним условима, путем јавног оглашавања у 

поступку јавног надметања. 

У  непокретности   из става 1. овог 

члана дозвољено је обављање делатности у 

складу са наменом простора. 

Текуће и инвестиционо одржавање 

закупљене непокретности из става 1. овог 

члан закупац може вршити, само након 

добијене писмене сагласности Скупштине 

општине од стране закуподавца по поступку 

прописаном законом, подзаконским актима и 

одлуком Скупштине општине. 

Закупљена непокретност не може се 

давати у подзакуп. 

По истеку перида закупа закупац је у 

обавези да закупљену непокретност врати у 

првобитно стање уколико одлуком Скупш-

тине општине није другачије одлучено. 

Закупац се обавезује да на објекту 

који користи угради контролна бројила за 

потрошњу воде –контролни водомер и 

струје-контролни струјомер. 

Закупац плаћа утрошак електричне 

енергије, воде и комуналних услуга и ПТТ 

услуга по месечно фактурисаном  обрачуну 

испостављеном од надлежног јавног 

предузећа и достави доказ о измиреној 

обавези до 20. у месецу за претходни месец.  

Коришћење непокретности из става 1. 

овог члана  противно одредбама  овог члана  

основ је за престанак важења ове одлуке и 

аката донетих  на основу ове одлуке. 

Надзор над поштовањем обавеза из 

овог члана врши Општинска стамбена 

агенција и Oпштинско правобранилаштво  и 

у обавези су предузимају мере из законом 

прописаних надлежности и да шестомесечно 
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извештавају Председника општине о 

поштовању истих. 

 

                                Члан 2. 

Непокретност из члана 1. ове одлуке 

даје се у закуп на годину дана, уз могућност 

продужења уговора о закупу. Захтев за 

продужење уговора о закупу закупац 

подноси Комисији најкасније месец дана пре 

истека уговора о закупу са приложеном 

потврдом о редовном измиривању свих 

обавеза по основу закупа. 

 

Члан 3. 

Јавно оглашавање и спровођење 

поступка врши Комисија формирана 

решењем Скупштине општине Врњачка 

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

21/14, 27/16, 19/17 и 13/18).  

 

 Члан 4. 

Општи услови за давање у закуп 

непокретности из члана 1. ове одлуке који су 

обавезни елементи огласа и уговора о давању 

у закуп прописани су законом, подзаконским 

актима и одлуком Скупштине општине а 

између осталих су и: 

1.Почетни износ месечног закупа износи 

12.000,00 утврђен од стране Комисијe 

Општинске управе за утврђивање тржишне 

вредности непокретности у поступку 

прибављања, отуђења и давања у закуп 

непокретности у јавној својини. 

2.Критеријум за избор најповољнијег 

понуђача је највећи износ излицитиране 

месечне закупнине. 

Поступак јавног надметања сматра се 

успелим и у случају доспелости једне 

исправне пријаве за учешће којом се 

подносилац региструје и присуствује јавном 

надметању и проглашава закупцем ако 

прихвати почетну висину закупнине, а 

уколико не прихвати или не закључи уговор, 

губи право на враћање депозита. 

3.Депозит за учешће у  поступку  је 10% од 

почетног износа  месечног закупа и уплаћује 

се на одговарајући рачун буџета општине о 

чему се прилаже доказ у понуди  

Уплаћени депозит се урачунава у прву 

месечну закупнину, а најповољнији понуђач 

који својом кривицом не закључи уговор са 

Општином губи право на повраћај депозита. 

Рок за повраћај депозита учесницима 

који нису успели у поступку је 8 дана од дана 

окончања поступка. 

4.Плаћање закупнине 

Месечни износ закупнине се плаћа  до 

5.у месецу за текући месец. Рате се усклађују 

са индексом потрошачких цена у Републици 

Србији према објављеним подацима надлежне 

организације за послове вођења статистике у 

моменту доспећа рате.  

За период кашњења у плаћању, 

обрачунава се затезна камата у складу са 

законом који уређује висину стопе и начина 

обрачуна затезне камате. 

Организациона једница Општинске 

управе надлежна за послове локалне пореске 

администрације, прати реализацију уговора о 

закупу подноси извештаје организационој 

јединици Општинске управе  надлежној за 

имовинско правне послове и Општинском 

правобранилаштву најкасније до 10. у месецу. 

Организациона јединица надлежна за 

имовинско правне послове, по пријему 

извештаја из претходног става достављања 

закупцу упозорење у писаној форми о 

кашњењу уплате доспеле рате које има за 

последицу раскид уговора о закупу за случај 

да закупац не поступи најкасније у року од 3 

дана од дана пријема упозорења. Обавештење 

о раскиду уговора о закупу и обавезама по 

том основу доставља Председник општине. 

5. Рок за подношење пријава  је 8 дана од 

дана јавног оглашавања у дневном листу 

који се дистрибуира на територији целе 

Републике Србије. 
 

Члан 5. 

Оглас  за давање у закуп непокре-

тности из чл.1. ове одлуке, објављује се на 

веб сајту Општине Врњачка Бања и једном 

дневном листу који се дистрибуира на 

територији целе Републике Србије. 
 

Члан 6. 

По окончању поступка јавног 

надметања Комисија доставља записник о 

току поступка са предлогом за избор 

најповољнијег понуђача Председнику 

Општине, који доноси одлуку о избору и 

давању у закуп. 
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Члан 7. 

Уговор о закупу закључује предсе-

дник Општине са најповољнијим понуђачем 

- закупцем у року од три дана од ступања на 

снагу одлуке Председника Општине о 

давању у закуп предметне непокретности, а 

након прибављеног мишљења Општинског 

правобраниоца. 

По закључењу уговора на начин и у 

року из претходног става овог члана изврши-

ће се записничка примопредаја између 

најповољнијег понуђача и закуподавца са 

евидентирањем свих других битних чињени-

ца за опис стања непокретности која је 

предмет закупа. 

Учесник у поступку јавног надметања 

који сматра да је непокретност дата у закуп 

супротно одредбама важећих прописа који 

уређују ову област, и да му је на тај начин 

повређено право, може поднети надлежном 

суду тужбу за поништај уговора у року од 

осам дана од сазнања за закључење уговора, 

а најкасније у року од 30 дана од дана 

закључења уговора. 
 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања  у „Сл. листу Општине 

Врњачка Бања“.  

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 46-70/18 од 10.9.2018.године 

                                                                                                                  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                             Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

364. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 5.9.2018.године, на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

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

закон, 101/16 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 2018.год. („Сл. лист општине 

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

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. 403-1821/18 од 

5.9.2018.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 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 0602-

0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  100.000 динара у  корист   

апропријације  у разделу  2  директног 

корисника буџетских средстава – 

Председника општине и Општинско веће, 

функционалне класификације 111, програм 

2101 Политички систем локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

извршних органа, у корист апропријације 

економске класификације 423, назив 

економске класификације Услуге по 

уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

403-1821/18  од 5.9.2018.године, а поводом 

захтева директног корисника буџетских 

средстава Председника општине и 

Општинског већа, број 403-1821/18  од 

5.9.2018.г. на име одобравања недостајућих 

средстава за потребе  куповине монографије 

о бањама. 
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3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана 

Председника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник 

Председник општине и Општинско веће 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“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 403-1821/18 од 5. септембра 2018.године  

                                                                 

                   ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

365. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 5.9.2018.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 2018.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 

17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

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

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2324/18 од 

5.9.2018.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 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18 и 17/18) 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  316.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.08 МЗ 

Ново Село, функционалне класификације 

130, програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница, 

економске класификације 425 Текуће 

поправке и одржавања.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 425 Текуће поправке 

и одржавања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-2324/18  од 5.9.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Ново Село, број 400-2324/18  

од 28.8.2018.године за потребе кошења 

(тарупирања) општинских путева на 

подручју Месне заједнице Ново Село. 

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 Ново 

Село. 

Обавезује се МЗ Ново Село да 

посебно евидентира промене по овом 

решењу и да у оквиру извештавања о 
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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 Ново Село. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2324/18 од 5. септембра 2018.године 

 

                   ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

366. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 5.9.2018.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 2018.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 

17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

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

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18) и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2310/18 од 

5.9.2018.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 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18 и 17/18) 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  400.000,00 динара у  корист  

следеће  апропријације  у разделу  4  

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.16. МЗ 

Рсавци, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница, 

економске класификације 511 Зграде и 

грађевински објекти.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 511 Зграде и 

грађевински објекти. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-2310/18  од 5.9.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Рсавци, број 400-2310/18  од 

27.8.2018.године за изградњу дечјег 

игралишта. 

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 Рсавци. 

Обавезује се МЗ 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 МЗ Рсавци. 

 5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   
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OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2310/18 од 5. септембра 2018.године 

                                                        

                          ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 

 

367. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 5.9.2018.године, на 

основу чл.46. Закона о локалној самоуправи 

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

закон, 101/16 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 2018.год. („Сл. лист општине 

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

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. 403-1840/18 од 

5.9.2018.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 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 0602-

0009 Текућа резерва,  економска 

класификација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  480.000 динара у  корист   

апропријације  у разделу  2  директног 

корисника буџетских средстава – 

Председника општине и Општинско веће, 

функционалне класификације 111, програм 

2101 Политички систем локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

извршних органа, у корист апропријације 

економске класификације 423, назив 

економске класификације Услуге по 

уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

403-18401/18  од 5.9.2018.године, а поводом 

захтева директног корисника буџетских 

средстава Председника општине и 

Општинског већа, број 403-18401/18  од 

5.9.2018.г. на име одобравања недостајућих 

средстава за извршење обавеза по Уговору 

бр.110-253/18 од 22.8.2018.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 Предсе-

дника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник 

Председник општине и Општинско веће 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“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 403-1840/18 од 5. септембра 2018.године 

                   

                  ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић,с.р. 

______________________________________ 
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368. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 5.9.2018.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 2018.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 

17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

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

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2427/18 од  

5.9.2018.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 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18 и 17/18) 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 средства  у  укупном  износу  од  

68.000,оо динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.06. 

Установа Спортски центар, функционалне 

класификације 810, програм 1301 Развој 

спорта и омладине, програмска активност 

1301-0004 Функционисање локалних 

спортских установа, економска класифи-

кација 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: 

400-2427/18 од 5.9.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Спортски центар, број 

400-2427/18 од 5.9.2018.године за проши-

рење програма који реализује ова Установа. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Установе 

Спортски центар. 

  Обавезује се Установа Спортски 

центар да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Спортски центар 

Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2427/18 од 5. септембра 2018.године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 

 

369. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 6.9.2018.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, 
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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, 9/18 и 

17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

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

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2436/18 од  

6.9.2018.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 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18 и 17/18) 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 средства  у  укупном  износу  од  

3.500.000 динара у  корист  следеће  апро-

пријације  у разделу  4  директног корисника 

буџетских средстава – Општинске управе, у 

оквиру  главе 4.06. Установа Спортски 

центар, функционалне класификације 810, 

програм 1301 Развој спорта и омладине, 

програмска активност 1301-0004 Функцио-

нисање локалних спортских установа, 

економска класификација 424, назив 

економске класификације Специјализоване 

услуге.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати планирана позиција 424 

Специјализоване услуге.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-2436/18 од 6.9.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Спортски центар, број 

400-2436/18 од 6.9.2018.године за учешће у 

организацији и одржавању Ауто рели 

такмичења, а на основу Протокола о 

сарадњи бр.110-45/17 од 3.3.2017.године и 

бр.110-45/17 од 26.12.2017.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 

Спортски центар. 

 Обавезује се Установа Спортски 

центар да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије и Установа Спортски центар 

Врњачка Бања. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2436/18 од 6. септембра 2018.године 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 

 

370. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 11.9.2018.године, 

на основу чл.46. Закона о локалној 

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

83/14- други закон, 101/16 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 2018.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 

17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 



 Страна 9     -   Број  26.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     11.9.2018. године 

  

 
 

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. 400-2457/18 од 

11.9.2018.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 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18 и 17/18) 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 класи-

фикација 49912 назив позиције Текућа 

резерва, одобравају  се средства  у  укупном  

износу  од  150.000,оо динара у  корист   

апропријације  у разделу  2  директног 

корисника буџетских средстава – 

Председника општине и Општинско веће, 

функционалне класификације 111, програм 

2101 Политички систем локалне самоуправе, 

програмска активност 0002 Функционисање 

извршних органа, у корист апропријације 

економске класификације 423, назив 

економске класификације Услуге по 

уговору.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријацијa 423 Услуге по 

уговору.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-2457/18 од 11.9.2018.године, а поводом 

захтева директног корисника буџетских 

средстава Председника општине и 

Општинског већа, број 400-2457/18 од 

10.9.2018.године на име обезбеђивања 

додатних средстава за прибављање услуге 

снимања из ваздуха извођења радова на 

реконструкцији Променаде. 

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 

Председника општине и Општинског већа. 

Обавезује се директни корисник 

Председник општине и Општинско веће 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“.   

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-2457/18 од 11. септембра 2018.године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 

 

371. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 11.9.2018.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 2018.год. 

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

38/17, 9/18 и 17/18), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

члана 33. Пословника Општинског већа 

општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

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

Општинског већа бр. 400-2361/18 од 

11.9.2018.године,  доноси 

 



 Страна 10     -   Број  26.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     11.9.2018. године 

  

 
 

 

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, 9/18 и 17/18) 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 класифи-

кација 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 4.13. МЗ 

Руђинци, функционалне класификације 130, 

програм 0602 Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0002 

Функционисање месних заједница, 

економске класификације 425 Текуће 

поправке и одржавања.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва  и 

увећати апропријација 425 Текуће поправке 

и одржавања. 

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу Закључка Општинског већа бр: 

400-2361/18  од 11.9.2018.гоине, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава МЗ Руђинци, број 400-2361/18  од 

30.8.2018.године, на име обезбеђивања 

додатних средстава за извођење радова на 

уређењу путних појасева поред општинских 

и некатегорисаних путева на територији МЗ 

Руђинци. 

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: 400-2361/18 од 11. септембра 2018.године 

 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________ 

 

372. 

Општинско веће општине Врњачка 

Бања на ванредној седници одржаној 

телефонским путем дана 11.9.2018.гоине, 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 2018.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 38/17, 9/18 и 

17/18), члана 59.Статута Општине Врњачка 

Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

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

Пословника Општинског већа општине 

Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.7/09 и 6/18), и Закључка 

Општинског већа бр. 400-2378/18  од  

11.9.2018.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 2018.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 38/17, 9/18 и 17/18) у оквиру раздела 4 
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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  

180.000,00 динара у  корист  следеће  

апропријације  у разделу  4  директног 

корисника буџетских средстава – 

Општинске управе, у оквиру  главе 4.05. 

Установа Туристичка организација, функци-

оналне 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: 

400-2378/18 од 11.9.2018.године, а поводом 

захтева индиректног корисника буџетских 

средстава Установе Туристичка организа-

ција, број 400-2378/18 од  31.8.2018.године,  

за потребе проширења програма који ова 

Установа реализује у 2018.години. 

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 финанси-

јског 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: 400-2378/18  од 11. септембра 2018.године   

                                                                                                 

                    ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Бобан Ђуровић, с.р. 

______________________________________                                                                      
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__________________________________________________________________________________________________ 

Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Јасмина 

Трифуновић, руководилац Одсека за послове органа општине, тел. 601-220, тираж: 30. Службени 

лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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