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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

377. 

Председник општине Врњачка Бања, 

на основу чл. 34. Закона о јавној својини 

(''Сл. гласник РС'', бр.72/11, 88/2013 и 

105/2014), чл.6, 7, 8. и 9. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

(''Сл. гласник РС'', бр.24/2012, 48/2015 и 

99/2015), чл.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-пречи-

шћен текст) и чл.56. ст.1. тач.21а. Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања'', бр.23/16 -пречишћен текст, 

Иницијативе Начелника општинске Управе 

општине Врњачка Бања бр.46-105/2017 од 

11.12.2017.године доноси  
 

Одлуку 

 о покретању поступка давања у закуп 

простора у просторији у поткровљу и на 

фасади зграде Општине у ул. Крушевачка 

бр.17 Врњачка Бања 

 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак и 

уређује начин и услови за спровођење 

поступка давања у закуп простора у 

просторији у поткровљу и на фасади зграде 

Општине у ул. Крушевачка бр.17 Врњачка 

Бања изграђене на кп.бр. 1039 КО Врњачка 

Бања. 

  

Члан 2. 

Пословни простор  из члана 1. ове 

одлуке даје се у закуп  Предузећу за телеко-

муникације ''Телеком Србија'' акционарско 

друштво Београд (мат. бр.17162543; ПИБ 

100002887, текући рачун бр.160-600-22 код 

Banca Intesa ад Београд ), ул. Таковска бр.2. 

 

Члан 3. 

Пословни простор из члана 1. ове 

одлуке даје се у закуп на временски период од 

5 година. 

  

Члан 4. 

Закупац је у обавези да: 

-  закупљени простор користи само за 

намене предвиђене овом одлуком – 

уредно извршава плаћање закупнине 

- постави одговарајуће бројило утрошене 

електричне  енергије, ради прикључења  

опреме и уређаја на одређену 

електродистрибутивну мрежу и сноси 

трошкове утрошене електричне енерги-

је, односно рефундира закуподавцу  

- Прилоком коришћења пословног 

простора поступа за пажњом доброг 

привредника. 

  

Члан 5. 

 Закуподавац и закупац су сагласни да 

месечна закупнина износи 350 ( тристапедесет) 

евра, нето. 

Цена закупа из предходног става 

представља израз реалне вредности међусобних 

обавеза уговорних страна, узимајући у обзир 

величину закупљеног простора и ниво цена 

закљупљеног простора истог квалитета на истој 

или приближној локацији и мењаће се само у 

случају значајније промене наведених 

елемената сразмерно тим променама.   

Период за који се плаћа закупнина 

почиње даном ступања закупца у посед 

закупљеног простора, што ће се констатовати 

записником или другим одговарајућим 

документом.  

Ближи услови закупа : 

- Обавезе закуподавца, обавезе закупца, 

начин плаћања, капара и остале одредбе 

ће се регулисати Уговором о закупу који 

ће закључити закуподавац Општина 
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Врњачка Бања и закупац Предузеће за 

телекомуникације ''Телеком Србија'' 

акционарско друштво Београд.  

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Број: 361-14/17 од 13.12.2017.године 

 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 

 

378. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24. 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2017.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. 

став 18 Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16-пречишћен текст),  Председник  

Општине  Врњачка Бања, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  1.000 

динара  у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру 

главе 4.10. Месна заједница Вранеши, 

функционалне класификације  130, програм 

0602 Локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0002 Функционисање 

месних заједница, економска класификација 

482, назив економске класификације Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом. За  наведени  износ  

умањиће  се  планирана позиција  49912  

Текућа  буџетска  резерва  и увећати 

планирана позиција 482 Порези, обавезне 

таксе и казне наметнуте од једног нивоа 

власти другом.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на име  отварања апропријације економске 

класификације 482 Порези, обавезне таксе и 

казне наметнуте од једног нивоа власти 

другом, у оквиру главе 4.10. Месна 

заједница Вранеши, ради евидентирања 

пословних промена. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Месне 

заједнице Вранеши. 

Обавезује се Месна заједница 

Вранеши да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број: 400-2547/17 од 21.11.2017.године 

      

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 

 

379. 
На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24. 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2017.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. 

став 18. Статута општине Врњачка Бања 
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(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16-пречишћен текст), Председник  

Општине  Врњачка Бања, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  66.000 

динара  у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру 

главе 4.10. Месна заједница Вранеши, 

функционалне класификације  130, програм 

0602 Локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0002 Функционисање 

месних заједница, економска класификација 

425, назив економске класификације Текуће 

поправке и одржавања. За  наведени  износ  

умањиће  се  планирана позиција  49912  

Текућа  буџетска  резерва  и увећати 

планирана позиција 425 Текуће поправке и 

одржавања.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице 

Вранеши, број 400-2611/17 од 

24.11.2017.године, на име недостајућих 

средстава за набавку батерије за машину за 

чишћење фискултурне сале у Вранешима. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Месне 

заједнице Вранеши. 

Обавезује се Месна заједница 

Вранеши да посебно евидентира промене по 

овом решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-2611/17 од 28.11.2017.године 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 

380. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24. 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2017.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. 

став 18. Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16-пречишћен текст),  Председник  

Општине  Врњачка Бања, доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  50.000 

динара, у корист следеће апропријације у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру 

главе 4.12. Месна заједница Врњци, 

функционалне класификације  130, програм 
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0602 Локална самоуправа, програмска актив-

ност 0602-0002  Функционисање месних 

заједница апропријације економске класифи-

кације 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти другом.  

За  наведени  износ  умањиће  се  планирана 

позиција  49912  Текућа  буџетска  резерва и 

увећати планирана позиција 482 Порези, 

обавезне таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу захтева индиректног корисника 

буџетских средстава Месне заједнице 

Врњци, број 400-2676/17 од 28.11.2017. год.,  

а на име  недостајућих средстава за 

реализацију судског поравнања П181/14 од 

14.09.2017.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 Месне 

заједнице Врњци. 

Обавезује се Месна заједница Врњци 

да посебно евидентира промене по овом 

решењу, и да у оквиру извештавања о 

реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
    Број: 400-2676/17 од 28.11.2017.године 

      

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 

381. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24. 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2017.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. 

став 18. Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16-пречишћен текст),  Председник  

Општине  Врњачка Бања,  доноси 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  25.000 

динара  у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру 

главе 4.11. Месна заједница Вукушица, 

функционалне класификације  130, програм 

0602 Локална самоуправа, програмска 

активност 0602-0002 Функционисање 

месних заједница, економска класификација 

426, назив економске класификације 

Материјал. За  наведени  износ  умањиће  се  

планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  

резерва  и увећати планирана позиција 426 

Материјал.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на основу захтева индиректног корисника 

буџета Месне заједнице Вукушица, број 400-

2678/17 од 28.11.2017.г. а на име 

обезбеђивања додатних средстава за 

реализацију програма ове Месне заједнице. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Месне 

заједнице Вукушица. 

Обавезује се Месна заједница 

Вукушица да посебно евидентира промене 
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по овом решењу, и да у оквиру извештавања 

о реализацији свог финансијског плана 

односно програма рада посебно извести о 

реализацији трошење јавних средстава по 

овом решењу у оквирима одобреног износа 

и за намене за коју су средства додељена за 

буџетску годину. 

4. О реализацији овог решења стараће се 

Општинска управа – Одсек за буџет и 

финансије. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  
     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

     Број: 400-2678/17 од 28.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               Бобан Ђуровић,с.р. 
__________________________________________ 
 

382. 

На   основу   члана   69.   Закона   о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-  испр, 108/13, 142/2014, 8/2015-

др.закон, 103/2015 и 99/2016), члана 24. 

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за  

2017.г. („Службени лист општине Врњачка 

Бања“, број  28/16, 7/17 и 18/17) и члана 56. 

став 18. Статута општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16-пречишћен текст),  Председник  

Општине  Врњачка Бања, доноси 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из  средстава  утврђених  Одлуком  о 

буџету  општине Врњачка Бања за 2017.г. 

(„Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 28/16, 7/17 и 18/17) у оквиру раздела 4 

директног корисника буџетских средстава – 

Општинске управе,  глава  4.01.06.  Буџетске  

резерве, функционална  класификација  160,  

програм 0602 Опште услуге јавне управе, 

програмска активност 0602-0009 Текућа 

резерва,  економска класификација 49912 

назив позиције Текућа резерва, одобравају  

се средства  у  укупном  износу  од  1.000 

динара  у  корист  следеће  апропријације  у 

разделу  4  директног корисника буџетских 

средстава – Општинске управе, у оквиру 

главе 4.01.04. Управљање добрима од 

општег интереса и добрима у општој 

употреби у јавној својини (део за путеве и 

површине јавне намене), функционалне 

класификације  620, програм 1101 

Урбанизам и просторно планирање, 

програмска активност 1101-0003 Управљање 

грађевинским земљиштем, економска 

класификација 425, назив економске 

класификације Текуће поправке и 

одржавања. За  наведени  износ  умањиће  се  

планирана позиција  49912  Текућа  буџетска  

резерва  и увећати планирана позиција 425 

Текуће поправке и одржавања.  

2. Средства из претходне тачке одобравају се 

на име  отварања апропријације економске 

класификације 425 Текуће поправке и 

одржавања, у оквиру главе 4.01.04. 

Управљање добрима од општег интереса и 

добрима у општој употреби у јавној својини 

(део за путеве и површине јавне намене), 

ради евидентирања пословних промена. 

3. Овим решењем средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за 

које нису утврђене апропријације или за 

сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне за 

реализацију финансијског плана Општинске 

управе. 

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. 

5. Ово  Решење  објавити  у  „Службеном 

листу Општине Врњачка Бања“.  

     
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
    Број: 400-2212/17 од 09.10.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                               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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